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Para patologistas, vísceras são mais informativas do que os sentimentos 

do coração. Seriam até mais belas se os mortais não preferissem a 

guarnição das carnes maquiadas. Vísceras são testemunhas, indícios, juízos 

inapeláveis. Expõem verdades remotas, crimes recentes, atentados sigilosos. 

Vísceras são épicos clandestinos, fugas atropeladas, boca na botija, 

segredos desvendados. Ao contrário das digitais, a identidade das vísceras 

é um mistério. Por isso há que as exibir, buscar os proprietários e repô-los 

em seus devidos lugares, corpos e almas presentes à vista das vísceras, 

olhando as vísceras. Vísceras amargas, ressentidas. Vísceras conspurcadas. 

Vísceras viciadas. Vísceras de alguém, vísceras de um território, vísceras de 

uma nação. Vísceras de um processo. Às escâncaras. 
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Usiminas. Uma empresa que pode dizer 
que é tão sólida quanto o seu produto.

Esta conquista reflete as boas práticas de governança corporativa, o desempenho 
financeiro, a transparência e a responsabilidade sócio-ambiental de uma empresa tão 
sólida quanto o aço que produz. Integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
como uma das empresas mais sustentáveis do mundo é o resultado de um 
crescimento planejado e inovador. Representa um orgulho para empregados, 
clientes e acionistas. E mais do que isso, um reconhecimento para o Brasil. 

Sistema Usiminas. Conquistando novos horizontes. Também para você.

Usiminas. Única siderúrgica brasileira presente no Índice 
Dow Jones de Sustentabilidade.
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Paula, Paula Barrenne, Paula Barrenne de Artagão é uma dessas pessoas 
especiais que dão ordens a computadores. Profissional das artes gráficas, 
sublinhem-se as artes. As artes de Paula fizeram de Inteligência um mimo. 

Nada mais próprio que, em seus dez anos, Inteligência se curve e a eleja 
sua intérprete na recepção a nossos amigos e anunciantes.















Ser sua marca
de confiança. Isso prova
a qualidade na ligação
que temos com você.

Tudo que a Vivo faz é para ser melhor para você. Além de contar com a melhor
qualidade de ligação, você pode falar em todo o Brasil e em mais de 190 países.
A Vivo oferece também serviços de 3ª geração desde 2005, e planos mais simples
e flexíveis. Por tudo isso, você escolheu a Vivo como sua marca de confiança.
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e
AConstituição da República Federativa do Brasil não é aplicável a cerca de 62 milhões 

de residentes (algo em torno de 32% da população total) – não incluídos neste 

contingente aqueles que sofrem a síndrome da desconstitucionalização devido à sua 

condição de indigência. Os residentes em questão são colonos, moradores de aglo-

merados subnormais (favelados), índios, garimpeiros, camponeses sem terra, quilombolas, estrangeiros 

clandestinos e falsos fazendeiros, segundo estimativa de agência de informações. Em mais de 70% do 

país, consideradas as terras devolutas, o território é árido em Estado e estatutos. Falamos de uma nação 

crescentemente à margem da Lei. Este é o relato de um Estado Nacional cada vez mais esgarçado, na 

medida exata em que se ampliam os lapsos e fossos de soberania.

Parece que tudo se restringe a som e fúria. Não é verdade. A aparente desordem que predomina 

no Brasil tem um componente harmônico. Assim como na teoria do caos, fatos diferentes, tais 

como a anomia nas favelas, garimpos, áreas de grilagem, desmatamentos, faixas de domínio de 

ferrovias e áreas indígenas, se conectam, unindo corpos estranhos em torno de um denominador 

comum: a ilegalidade. 

A narrativa a seguir não se detém sobre as motivações dos problemas relatados, nem se propõe 

a apresentar soluções, atitude de extrema pretensão face à extensão da enfermidade institucional. Os 

órgãos de inteligência do governo não serão identificados por motivos óbvios. A única conclusão que 

pode ser extraída sem risco de contradita é a de que o Brasil é um espaço territorial com crescentes 

planos e altiplanos incorporados ou conquistados pela ilegalidade. Agora, à história, nua e crua.
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Apenas 42% das terras são tituladas 

no país. A falta de estrutura dos 

organismos de defesa para atender 

à faixa de fronteira, que se estende por 16 mil 

km, é tão reconhecida pelas Forças Armadas 

quanto a absoluta falta de condições materiais de 

combate ao crime nas favelas é admitida pelas 

polícias civil e militar. A Amazônia, concentrando 

mais da metade do território verde-amarelo, tem 

sido objeto de cobiça e exploração internacional. 

É nesta região e suas cercanias, com foco no arco 

de fronteiras que envolvem o Peru, Colômbia e 

Venezuela até o Oiapoque, que tanto a mata ver-

de e a floresta cerrada quanto as picadas e clarões 

na terra, assim como os igarapés e populações 

ribeirinhas, são engolfados, como disse Joseph 

Conrad, por um oceano de trevas.

A Presidência da República tem sido o es-

tuário dos relatórios sobre o descontrole dessa 

extensa região de vazio institucional. Os princi-

pais pontos acusados por um dossiê da área de 

inteligência enviado ao mandatário-mor são: o 

vulnerável rareamento demográfico, a falta de 

preservação da maior floresta tropical do mundo, 

os fatores socioeconômicos negativos, excessivas 

terras indígenas – principalmente na fronteira e 

sobre jazidas minerais –, conflitos étnicos artifi-

cialmente criados, uso do ambientalismo como 

pretexto para impedir o progresso, deficiente 

atuação de órgãos federais e extensa faixa de 

fronteira mal guarnecida. Alguns desses relatórios 

vazaram para a imprensa.

O calváriO da descOnfiança militar

Primeiro problema quando se tratam de 

relatórios produzidos pela área militar: existe 

um descrédito em larga esfera da sociedade, 

influenciada pela mídia, com reflexo direto em 

diversas instâncias do próprio governo, com 

origem nos resquícios de rancor em relação às 

Forças Armadas, potenciais adversárias durante 

largo período da coalizão petista governante. Ou 

mesmo por considerar os position papers defini-

PAU NELES!

tivamente desconstituídos de fundamento. Ou, 

finalmente, por ser conivente, por motivação 

ideológica, com o estado das coisas. O para-

doxal é que nas diversas pesquisas de opinião 

(Latimbarômetro, Ipsos etc.) a credibilidade 

das Forças Armadas, em geral, é bastante alta. 

Em minha opinião, a visão tortuosa e viciada 

sobre as legítimas apreensões do estamento 

militar responde a uma perversão de época, 

um estigma que ocorre com determinadas 

instituições em determinados intervalos de 

tempo, nos quais toda a manifestação opinativa 

ou não é levada em consideração por absoluto 

preconceito ou é criticada tão-somente por ser 

considerada fora de moda.

Essa circunstância cria antagonismos justa-

mente entre aqueles que seriam responsáveis 

por minorar o estado de anomia de parcela do 

território nacional. O brigadeiro Sérgio Xavier 

Ferola, ex-ministro do Superior Tribunal Militar 

(STM) e ex-comandante da Escola Superior de 

Guerra, reclama que não são ouvidos os recor-

rentes alertas sobre os riscos de desintegração 

da nacionalidade. 

Segundo Ferola, “numa forma irracional e 

ignorante de oposição, as esquerdas da ocasião 

passaram a acusar o governo de estar militarizan-

do a região. Hoje, esses mesmos desinformados 

reclamam providências para que se coloque o 

Estado na Amazônia e se protejam as nossas 

fronteiras, vulneráveis ao crime organizado 

transnacional, que envolve tráfico, contrabando, 

assassinatos, prostituição e conflitos fundiários. 

Apesar de não ter havido determinações no 

tocante a uma política de defesa para a região, 

as Forças Armadas tomaram a iniciativa de 

fazer a tarefa que consideravam prioritária para 

aquele cenário muito especial, e exigir novos 

equipamentos e conceitos de desdobramento 

no terreno, bem diversos dos predominantes na 

região”, arremata o brigadeiro.

É nesse caldeirão que as ações públicas 

claudicam e um enxame de harpias esgarça a 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

33outubro•novembro•dezembro 2007

Constituição brasileira, quando muito uma biruta de aeroporto ao sabor dos ventos soprados pelos 

grupos de interesse. O governo coabita essa biruta. Em um outro relatório dos órgãos de informa-

ção, acusa-se de baixa inteligência os representantes da Funai e também sua carência de estrutura 

compatível para fazer frente aos crimes realizados em terras indígenas. O Ibama é igualmente um 

órgão presente, mas sua atuação sofre restrição das populações locais da Amazônia, tornando-o 

quase uma representação simbólica. “Os principais órgãos governamentais que representavam 

beneficamente o Estado brasileiro eram a Sucam e a Força Aérea, a primeira combatendo a ma-

lária e a segunda com suas missões de misericórdia. Secundariamente, o Exército prestava algum 

auxílio médico às povoações da fronteira, nas proximidades das suas guarnições. A Sucam foi 

substituída pela Funasa, que, na ótica local, está mais preocupada com os índios. A FAB, por sua 

vez, restringiu, por falta de combustível, suas viagens e missões, de forma que os amazônidas, fora 

das capitais, ficaram desamparados pelo Estado. Isto foi formando ressentimentos, que levaram 

inclusive a idéias de separatismo”.

No governo Fernando Henrique Cardoso, foi inaugurado o Sistema de Vigilância da Amazônia 

(Sivam), braço operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), para integrar a ação 

dos diversos órgãos governamentais que atuam na região. O sistema tem caráter estratégico e a 

missão de fazer frente à monumental porosidade da região, por onde tudo passa em razão da 

falta de controle aéreo e fronteiriço. Mas há problemas comprovados de manutenção e alcance. 

Prova maior são as mais de 400 pistas de vôo clandestinas, estimadas pelos próprios organismos 

militares, em fazendas da Região Amazônica. Para que não se responsabilize injustamente o Si-

vam, é bom dizer que na Região Sudeste as pistas de pouso clandestinas ultrapassariam a casa do 

milhar, sendo que somente em São Paulo existiria um número similar de 400 pistas clandestinas. 

No interior desse estado, a rigor, dispensa-se até a necessidade de um espaço delimitado para 

as aeronaves. Simples assim: as de pequeno e médio portes dão rasantes sobre as fazendas e 

arremessam pacotes de entorpecentes.

Quando falamos em aeroportos clandestinos, ingressamos, forçosamente, em uma área sensível, 

que são as missões religiosas norte-americanas que ficam no pé da Amazônia, motivo de urticária 

militar. Na avaliação do general José Luís Guedes, ex-diretor do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), 
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essas agremiações protestantes têm de tudo – geólogos, mineralogistas, químicos, físicos e outros 

especialistas – menos verdadeiros missionários. O general, na tentativa de entender tamanho interesse 

pelos silvícolas tropicais, realizou uma série de investigações, que depois receberam informações 

adicionais da Força Aérea Brasileira (FAB). O levantamento contabilizou nessas missões nada menos 

do que 140 aeroportos clandestinos, que servem ao contrabando de minerais raros, como areia 

monazítica, tendo sido, inclusive, apreendido um avião de prefixo norte-americano, para registro 

fotográfico aéreo.

ÍndiO quer apitO?

O índio é o verdadeiro dono do Brasil. Tornou-se um latifundiário babilônico, com suporte das 

organizações internacionais a manobras de extensão do seu enorme patrimônio imobilizado. Os 

dados da Funai revelam uma imensidão de chão para uns poucos peles-vermelhas. São 615 terras 

indígenas para uma área em superfície de 106,9 milhões de hectares. São 41 terras declaradas, 23 

homologadas, 399 regularizadas e, pasmem, 153 terras em estudo.

Os números da população indígena variam, e dependendo da estimativa, chegam de 400 mil a 480 

mil. Nada que altere a monumental relação indígena/terra. Pense em algo como uma Niterói e meia 

para cada índio. Na última década o aparato indigenista conseguiu segregar 1,1 milhão de km2, cerca 

PAU NELES!
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de 13% do território nacional (para comparação, 

a Região Sudeste, com mais de 75 milhões de 

habitantes, não chega a 928 mil km2).

Problema à vista, os índios estão se tornan-

do separatistas. Segundo informes reservados, 

a insidiosa catequese dos índios em direção 

à emancipação dos seus territórios, buscando 

constituir um Estado plurinacional em oposição 

ao conceito e às instituições do Estado nacional 

soberano, não passa de uma nova forma de 

colonialismo. Não fosse o índio inimputável pela 

legislação brasileira, muita coisa seria freada. Mas 

essa condição híbrida de posar de criancinha e 

agir como um adulto com interesses econômico-

financeiros definidos tem permitido aos silvícolas 

optarem pelo papel que desejam representar: 

se, de dia, alunos de catequistas empenhados 

na independência de uma indianópolis; se, de 

noite, soldados prontos para uma verdadeira 

guerra étnica no país.

Otemor dos militares é que os índios 

estão se tornando sócios do estran-

geiro, primeiramente na exploração 

de recursos minerais (o diamante é o mais gritante 

deles) e, em segundo, na idéia de construção de 

república independente do território nacional, com 

passaporte e tudo, pelo jeito. Essa ameaça de frag-

mentação do país é inaceitável. Ela desemboca em 

uma visão etnonacionalista fascista e marcha para 

a praça de guerra, dividindo índios e brasileiros 

como se não fossem o mesmo povo. Quem diria 

que o maior risco de atentado à soberania nacional 

estaria sendo brandido pelos silvícolas como se 

fossem tacapes de mogno importado?

Um caso exemplar da escalada indigenista é 

o Mato Grosso, onde as reservas já demarcadas 

e com ampliação pretendida representam nada 

menos que 26% do território, com uma popula-

ção indígena de 25 mil pessoas (menos de 1% do 

total estadual). Em Roraima, mais da metade do 

território encontra-se demarcado como reservas 

indígenas e ambientais, em um estado em que 

a maioria da população é de origem indígena, já 

devidamente aculturada.

Devida à sua extensão e alvo de cobiça, as 

terras de indígenas não são um éden onde Tupis 

e Guaranis passeiam nus, saltitantes no paraíso. 

Pelo contrário, o ambiente é de virtual guerra 

civil e conflito inter-étnico. Os índios se apega-

ram ao argumento alienígena de que a criação 

de grandes reservas indígenas e ambientais 

com áreas ainda muito superiores é o objetivo 

a ser perseguido. O resultado desse estado de 

compreensão tortuoso é que extorsão, seqüestro 

e mortes hediondas constituem a rotina de um 

povo que começa a se acostumar com o gosto 

de sangue na boca.

Os índios dizem que suas escopetas, pistolas 

e revólveres – machadinha virou objeto de museu 

indígena – são as últimas instâncias do protesto, 

na medida em que a ajuda governamental é pífia. 

Bem, a verdade é que o índio, não se sabe lá para 

que e por quê, quer ganhar muito, mas muito 

mais do que um salário mínimo. Mas, digamos 

que seja uma legítima ambição. Só que o índio, 

mesmo aculturado, vendo novela da TV Globo e 

dançando funk, quer direitos pecuniários fartos 

sem uma gota de suor com o trabalho. E se não 

derem a grana, o pau vai comer.

De acordo com um seminal trabalho do 

jornalista Claudio Fernandez, editor executivo 

de Insight Inteligência, é difícil ajudar o índio, 

porque “não se sabe nem mesmo a quem ajudar. 

O governo e os próprios antropólogos ainda se 

embolam nos critérios para definir quem é índio 

no Brasil e o que estabelece o pertencimento a 

uma determinada comunidade indígena. Na dé-

cada de 70, em meio à implantação de uma nova 

geopolítica no país e ao processo de ocupação 

induzida da Amazônia, o governo militar idealizou 

um projeto de emancipação. O objetivo era criar 

um instrumento jurídico para responder à singela 

pergunta: quem era índio no Brasil? Desta forma, 

a ditadura pretendia tirar da responsabilidade 

tutelar do Estado os “ex-índios”, indivíduos que 
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já não apresentassem mais as características 

necessárias para o reconhecimento de seu 

regime especial de cidadania. Mais à frente, a 

Constituição de 1988 virou esta ampulheta e 

interrompeu qualquer tentativa de emancipação 

de índios, considerada pelos indiólogos apenas 

um eufemismo para perda de identidade e 

desindianização. Foi consagrado o princípio de 

que as comunidades indígenas constituem-se de 

sujeito com direitos coletivos. O índio, portanto, 

deu lugar à comunidade”.

“Ainda assim – explica Claudio Fernandez – a 

bola continua dividida. Quem é o índio? O que 

é uma comunidade indígena? Podem parecer 

perguntas tolas, mas os próprios estudiosos do 

assunto acreditam que a dificuldade em respon-

dê-las explica, em grande parte, a carência de 

políticas efetivas de apoio à população indígena 

e, consequentemente, o acirramento recente dos 

embates entre índios e entidades privadas. Afinal, 

índio é uma questão de ser ou de aparecer?”

O professor de Antropologia do Museu 

Nacional Eduardo Viveiros de Castro responde 

na bucha à questão deixada de lambuja pelo 

jornalista: “Se tivermos de reconhecer como 

tal toda a comunidade que se reivindica como 

indígena perante o Estado, quem vai acabar se 

dando mal são os Yanomanis, Tucanos, Xavantes, 

todos índios de verdade. Poderá haver uma 

desvalorização da noção de índio. Se antes ser 

índio custava caro, sobretudo para quem o era, 

hoje ser índio está ficando barato demais. É fácil, 

basta dizer que é índio. Ninguém, principalmente 

o Estado, vai comprar essa. Pode se dizer que 

índio é como a definição dada a Lacan para o 

louco: “Não o é quem quer”.

Seja lá quem for o índio, para as empresas 

privadas ele é o demônio, alguém que pode fazer 

traquinagens que vão da ocupação de instala-

ções a surras e seqüestro de funcionários, sem 

qualquer conseqüência legal. Claudio Fernandez 

relata que as invasões indígenas a empresas se 

transformaram em uma prática recorrente nos 
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últimos anos. Os casos mais recentes e emble-

máticos envolveram a Companhia Vale do Rio 

Doce e a Aracruz. Em outubro de 2006, os índios 

Xikrins invadiram as instalações da CVRD em 

Carajás, no Pará. Em dezembro do mesmo ano, 

os tupiniquins e guaranis tomaram o Portocel, no 

Espírito Santo. As ações, como de hábito, tiveram 

precisão cirúrgica. Miraram na coronária da indús-

tria de papel e celulose e do setor de mineração. 

Controlado por Aracruz e Cenibra, o Portocel é 

responsável por 90% de todas as exportações de 

celulose do país. Movimenta cerca de 4,5 milhões 

de toneladas do produto por ano. Carajás, por 

sua vez, é a maior jazida de minério de ferro do 

mundo, com reservas superiores a 17 bilhões de 

toneladas. Durante os dois dias de invasão dos 

Tupiniquins e Guaranis no porto capixaba, o país 

deixou de exportar cerca de US$ 14 milhões em 

celulose. Já a Vale deixou de produzir cerca de 

250 mil toneladas de minério de ferro durante 

a ação dos Xikrins, equivalente a um prejuízo de 

US$ 12 milhões.

diamantes e pepitas de sangue

Inimputáveis, os indígenas são igualmente 

incoerentes e imprevisíveis nos seus negócios. 

Oscilam entre fazer joint ventures com os garim-

peiros ou escalpelá-los sem nenhum remorso. 

O inferno quando se trata dessas relações esca-

brosas muda de lugar com facilidade naquelas 

terras. Atualmente, Cérbero morde quem pisa 

a área indígena (TI) de Roosevelt. Um informe 

do serviço de inteligência revela que aquele 

território tem sido invadido por garimpeiros, de 

modo sistemático, desde 1999. Diversas ações 

legais foram desencadeadas para expulsar os 

invasores e impedir a extração ilegal de diaman-

tes por índios e não-índios. No entanto, as ações 

se revelaram apenas paliativas, uma vez que os 

garimpeiros sempre retornavam a TI depois de 

encerradas as operações do governo. Conforme 

relatos de policiais federais existem 14 pistas de 

pouso irregulares.
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Atualmente, perto de três mil garimpeiros residem em Espigão D’Oeste (RO), o que confi-

gura um fator potencial para novas invasões da TI e de conflitos na região, principalmente 

se vierem a ser encontradas novas jazidas na TI Roosevelt. Segundo um outro relato de 

uma agência de inteligência, as máquinas e equipamentos utilizados no garimpo têm entrado na 

TI por meio de caminhos, os quais, a princípio, deveriam estar sendo monitorados e vigiados pela 

Funai. Isso evidencia a conivência de funcionários desse órgão e de indígenas com garimpeiros. Os 

principais financiadores das máquinas localizadas atualmente no interior da TI estão domiciliados 

em Juina (MT).

Não custa lembrar que, quando da execução de 29 garimpeiros no interior da TI Roosevelt, 

em abril de 2004, confirmou-se, em nível regional, que a inimputabilidade indígena (Estatuto do 

Índio/73) poderá ser empregada como principal instrumento de defesa dos índios envolvidos, caso 

sejam indiciados. Garimpeiros têm afirmado que o servidor da Funai Walter Bloss seria conivente 

com a prática do garimpo no interior da TI, por ocasião das mortes.

A mão indígena que apunhala, conforme já se disse antes, é a mesma que afaga. Depois do banho 

de sangue com o garimpo, os índios de etnia cinta-larga fecharam uma sociedade informal com os 

garimpeiros para exploração dos diamantes da Reserva Roosevelt. Eles se aliaram também, segundo 

um grande jornal de São Paulo, com uma rede de sócios não-índios, tidos como capitalistas de garim-

po, para viabilizar o negócio. Como se fossem representantes comerciais da selva, informa o mesmo 

jornalão, esses intermediários fazem a ligação dos caciques das aldeias com os traficantes de pedras 

preciosas, na maior parte estrangeiros, que circulam na região. Mais de 90% dos diamantes extraídos 

na área saem do país ilegalmente rumo à Europa, ao Oriente Médio e aos Estados Unidos.

A título de ilustração, as jazidas da região dos cintas-largas, situadas ao sul de Rondônia, são 

mapeadas como as maiores do mundo. Informações do Ministério de Minas e Energia atestam que 

existem entre 15 e 20 formações rochosas de onde saem os diamantes. Essas jazidas já cubadas dão 

aos cintas-largas o título de donos da maior reserva de diamantes do mundo, com capacidade para 

produzir entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões ao ano. E ainda dizem que índio quer apito!

Os garimpeiros, que ora se associam e ora se estapeiam com os silvícolas, são um povo à parte 

em diáspora sangrenta pelo território nacional, notadamente o amazônico. São os grandes formadores 
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de cidades ribeirinhas, atravessando igarapés e 

formando pequenos núcleos nos lugares mais 

ermos, que depois serão abandonados por eles. 

E por Deus, deixando como rastro resquícios de 

gente que se tornam uma espécie de homem-

ninguém. Os garimpos funcionam com infra-

estrutura precária, desbaratando o ambiente e 

liberando grandes quantidades de mercúrio nos 

rios. Atualmente existem na Amazônia cerca de 

20 regiões de alta concentração de garimpos 

de ouro.

Os garimpeiros são trabalhadores braçais, 

com baixo grau de escolaridade, submetidos a 

condições de extremo desgaste físico e emocio-

nal. Assistência médica zero e total exposição 

aos agentes da natureza, sem falar em risco 

de desabamento de barrancos, são passaporte 

seguro para violência, dependência do álcool e 

de drogas e doenças como malária, leishmaniose, 

hanseníase, DSTs e as intoxicações produzidas 

pelo mercúrio. Pelos cálculos do Serviço Geológi-

co do Brasil, existem hoje 192 garimpos ilegais em 

regiões indígenas, compondo uma produção sem 

controle e não computada nas contas nacionais. 

Já o Mapa da Geodiversidade do Brasil identificou 

587 garimpos em áreas de proteção ambiental, o 

que, segundo a lei, é claro que não deveria ocor-

rer. Somente na terra dos Ianomâmis atuam mais 

de mil garimpeiros. A palavra que jamais ouviram 

falar na vida é constitucionalização.

lúcifer mOra nas frOnteiras

O demônio esquarteja a civilidade na fron-

teira brasileira, onde a constitucionalização é 

uma categoria de exclusão. Há cheiro de morte 

no chão, nos igarapés e no ar – o justiçamento 

é consentido, conforme a Lei do Abate, que 

permite o alvejamento de naves sem registro 

ou permissão de vôo no território nacional. Esta 

licença para matar é expediente residual tamanho 

o apetite de Lúcifer. Os ilícitos fronteiriços não 

têm contagem possível. A facilidade de trânsito 

pelos rios, serras e florestas permite o surgimento 
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de rotas alternativas ao tráfego aéreo e dificulta o 

controle e, principalmente, o combate ao tráfico 

internacional de drogas.

De acordo com um relatório de agência de 

informações, o grosso da entrada de drogas é 

proveniente da Colômbia e se faz pelos rios Soli-

mões, Içá e Japurá. As cidades acreanas de Jordão 

e Santa Rosa dos Purus (calha do Rio Iaco) são as 

principais rotas de entrada da droga, proveniente 

da Bolívia e do Peru. Essa droga segue pela cidade 

do Rio Branco, considerada um importante centro 

de distribuição para todo o território nacional. Na 

fronteira entre Colômbia e Peru, ao longo do Rio 

Putomayo (Puerto Limon, Colômbia, e Puerto Ari-

ca, Peru), é de onde se verifica o maior aumento 

no número de plantações de coca. 

Em Rondônia, há grandes quantidades de 

fazendas com pistas irregulares, notadamente 

nas adjacências das terras indígenas. Em Guarajá-

Mirím e Marechal Thaumaturgo observa-se uma 

maior ocorrência de vôos irregulares. Em Roraima, 

a estrada asfaltada até Caracas, Venezuela, propi-

cia o contrabando de combustíveis, praticado até 

pelos índios em função do baixo preço no país 

vizinho. Alguma cocaína que segue a trajetória da 

Colômbia via Manaus chega através de avionetas 

e, lançada no Caribe, é certamente apanhada por 

iates que a levam à América do Norte.

Não faltam caminhos para o trânsito ilícito. 

As características hidrográficas e rodoviárias da 

região facilitam a movimentação de pessoas e 

produtos, com grande destaque para a atuação 

do narcotráfico nas fronteiras do Brasil com a 

Bolívia e com o Peru. O informe da mesma área 

da inteligência ressalta que os tratados, acordos 

e entendimentos de livre navegação com os 

países lindeiros têm facilitado a ocorrência das 

contravenções por meio de hidrovias. É como 

se o Estado, mesmo que, quando por exceção, 

estivesse presente, ficasse sitiado, sempre em 

situação de córner.

Nas questões de fronteira, o Estado, quando 

não está enredado por situações ambíguas, 
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conivente ou mesmo perdido, é omisso em questões que saltam aos olhos. A ocupação por em-

presas multinacionais, vedadas por dispositivo constitucional, de extensas faixas de fronteira, onde 

são praticadas atividades igualmente condenadas pela Carta Magna da Nação à luz do dia, é de dar 

um nó no cérebro – para não dizer uma dor no coração. A mineração feita por empresa de capital 

estrangeiro nas áreas divisórias do território nacional é um exemplo de que é proibido proibir no 

Brasil. Cimento, ferro, níquel, ouro, platina e outros tantos mais recursos minerais são extraídos com 

a mesma naturalidade – e desfaçatez – com que se toma um banho de mar.

Existe um conflito intestino no próprio governo, que não pode sobre circunstância alguma 

obliterar a Constituição da República Federativa do Brasil. Não pode? Ocorre que há uma 

permissão tácita para sua violação. O governo entende que o desenvolvimento decorrente 

de atividade produtiva, independentemente que a origem seja de capital estrangeiro, é benéfico ao 

país. Verdade no plano relativo, mas não no absoluto. Por essa ótica, as questões de soberania viriam 

em segundo plano. Não se trata de xenofobia de jeito nenhum, mas, no caso específico, o governo 

prefere antolhos a trocar um múltiplo de crescimento econômico pelo que está escrito.

Muito pragmático, pouco pedagógico. Diz a Constituição no seu Art.176. “As jazidas, em lavra 

ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade 

distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 

concessionário a propriedade do produto da lavra.”
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No parágrafo primeiro, original de 1988, a redação era a seguinte: “1º A pesquisa e a lavra de 

recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente 

poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 

brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá às condições 

específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas”. A 

redação é clara e cristalina em relação à vedação.

Em 1995, por emenda constitucional de nº 6, a redação foi alterada: “§ 1º A pesquisa e a lavra de 

recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente 

poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por bra-

sileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, 

na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem 

em faixa de fronteira ou terras indígenas.” Pronto, no essencial nenhuma mudança.

Ocorre que, ao arrepio do ditame maior, algumas das maiores multinacionais, segundo 

pesquisa da professora Sílvia Siquara, transformam a Constituição em um picadeiro. A anglo-

australiana Rio Tinto, que está envolvida em processo de fusão com a integralmente australiana 

BHP para criar a maior mineradora do mundo, deita e rola na faixa de fronteira de Corumbá 

com a Bolívia. Naquela área, ela explora sem nenhuma admoestação uma jazida cobiçada por 

Vale do Rio Doce e MMX, para somente dizer duas empresas nacionais do setor, retirando por 

ano dois milhões de toneladas de minério de ferro. Os planos são mais ambiciosos: extrair 15 

milhões de toneladas de minério. O governo faz vista grossa, apesar da denúncia de entidades de 

direito e das próprias mineradoras. Bem, nada contra o capital estrangeiro, mas que se cumpra 

pelo menos a Constituição.

tOsqueandO as matas dO Brasil

Tudo provoca alergia na Região Amazônica: a atuação ambígua do Incra e da Funai agrava os 

antagonismos existentes, que incitam conflitos na titulação de terras, expulsão de antigos moradores 

de territórios indígenas e das novas reservas ambientais, que por sua vez diminuem significativamente 

o nível de emprego nas atividades madeireiras e de garimpo, produzindo desemprego, criminalidade 

e trabalho escravo.

Em 2006, A AREA 
TOTAL DESmATADA 
DO PARA FOI DE 
CINCO mIL km2. 
O SEgUNDO mAIS 
DESmATADO FOI 
mATO gROSSO, COm 
4,3 mIL km2.
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Lugar-comum da ausência do Estado são as 

regiões de desmatamento, superlativizadas como 

atentado à humanidade por crime ambiental. 

O governo, nos últimos dois anos, tem obtido, 

com a ajuda da Polícia Federal, uma importante 

vitória nessa seara, com uma redução média de 

25% na área ilegalmente tosquiada da Amazônia 

Legal, entre agosto de 2005 e julho de 2006. 

Bem, há controvérsias. Apesar do mapeamento 

por satélites, ninguém tem dados fidedignos em 

relação à área desmatada no país. As informações 

surgem deturpadas, cambiantes e, na maioria das 

vezes, polares: ou excessivamente ufanistas ou 

apocalípticas.

Um fato é indiscutível: a área de 

desflorestamento, por uma lógica 

de proporção territorial, é enorme. 

E existem informações, suspeitas ou não, mas 

provenientes dos órgãos governamentais, que 

suportam o clima de apreensão. Imagens do sa-

télite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe), que fornece as informações para o sistema 

de Detecção de Desmatamento em Tempo Real 

(Deter), mostram que na região da fronteira da 

Rondônia com a Bolívia – situada do município 

de Guarajá-Mirim a Costa Marques – a derrubada 

da floresta cresceu 600% entre setembro de 2006 

e o mesmo período deste ano.

O Pará foi o estado que teve a maior área 

de desmatamento no período. De qualquer 

forma, o território paraense registrou uma queda 

de 4,48% em relação a 2005. Em 2006, a área 

total desmatada do Pará foi de cinco mil km2. O 

segundo mais desmatado foi Mato Grosso, com 

4,3 mil km2. Um dado alarmente: as fronteiras 

da devastação amazônica estão crescendo para 

além do arco do desmatamento. Dados do Inpe 

indicam que já sofreram desflorestamento nada 

menos do que 550 mil km2 (o correspondente 

a mais de metade da Região Sudeste brasileira) 

– ou quase 14% do total, dos quais 200 mil km2 

foram abandonados pelos exploradores tão logo 

os recursos naturais se esgotaram.

A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, 

considera que retrocedemos ao cenário da dé-

cada de 70, o que já seria altamente positivo. A 

expectativa para o período analisado entre 2006-

2005 é de uma perda de floresta da ordem de 9,6 

mil km2 – 6,5 vezes a cidade de São Paulo – contra 

14 mil km2 (9,5 vezes o mesmo município). Pode 

ser. Mas, a mediana do desmatamento da última 
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década para cá está longe de ser positiva, e a 

arritmia do tosquiamento ano a ano não instiga 

tranqüilidade; ora cresce, ora cai. Mais ou menos 

desflorestamento? Há dúvidas. O indubitável é 

que são regiões constitucionalmente fraturadas, 

híbridos institucionais.

terras sem qualquer vergOnha

A questão fundiária no Brasil é secular, e 

nesse campo é indiscutível que tem havido um 

esforço maior desse governo, com sua política de 

assentamento. Ocorre que assentar não significa 

dar condições de vida razoável. A resultante 

é que, na grande maioria dos novos núcleos 

formados – muitas vezes candidatos, devido ao 

porte, ao status de unidade federativa –, campeia 

a violência, a imoralidade, a restrição do direito 

de ir e vir, a ignomínia entre os homens.

Oproblema fundiário, como todos os 

demais nesse mosaico de magneti-

zação da ilegalidade, se confunde 

com o da migração predatória, do ingresso de 

estrangeiros clandestinos, da destruição ambien-

tal, da grilagem de grande e pequeno porte, da 

exploração criminosa dos recursos naturais. Tudo 

se move como se houvesse uma expansão sem 

limite de círculos concêntricos, uniformizados 

pela destituição de lisura e controle através das 

soluções jurídicas federais. São mundos que 

se encontram de forma quântica, juntando a 

periferia dos rincões agrários e silvícolas aos 

aglomerados subnormais das grandes áreas 

metropolitanas. A Constituição é virtual tanto 

nos clusters dos grandes espaços cosmopolitas 

do país quanto na imensidão das terras não 

homologadas. 

A grilagem não é uma exclusividade dos brasi-

leiros, descamisados, organizados no Movimento 

dos Sem Terra ou latifundiários. Os estrangeiros 

descobriram que a soberania brasileira é como 

um formigueiro: cheia de furos. Uma análise feita 

por órgão de inteligência identifica na Amazônia 

uma crescente presença clandestina de norte-

americanos, europeus, bolivianos, colombianos 

e peruanos. Foram identificados os holandeses, 

predominantes nos hotéis da selva, aparente-

mente fazendo-se de agentes de turismo; na área 

médica são encontrados os peruanos, a soldo de 

municípios; os norte-americanos se confundem 

com as ONGs, notadamente a denominada Mé-

dicos Sem Fronteira, que também recruta muitos 

italianos; os árabes/palestinos estão concentrados 

nas cidades germinadas de Tabatingaz (AM) e 

Letícia, Colômbia, cujas atividades são, suspeita-

mente, de contrabando e descaminho.

Em Brasiléia – Amazônia Central (AC) – e 

Plácido de Castro (Acre), os estadunidenses es-

tão adquirindo terras e contraindo matrimônios 

com brasileiras, visando à regularização da 

sua situação no país, repetindo, às avessas, o 

procedimento dos brasileiros cucarachas em 

terras norte-americanas. Eles são vistos também 

freqüentemente na Boca do Acre (AM), desco-

nhecendo-se seus interesses e motivações.

Os latifúndiOs velhOs de guerra

Os estrangeiros ilegais são apenas cupins. A 

grande ocupação meliante é de legítima origem 

nacional. O problema fundiário brasileiro se per-

de na noite dos tempos. De acordo com trabalho 

da jornalista Mônica Sinelli, “o latifúndio é cria 

das capitanias hereditárias, instituídas em 1530, 

e das sesmarias, grandes glebas que a Coroa 

portuguesa destinava a quem se interessava 

em cultivá-las na contrapartida de um sexto da 

produção. Com a independência, passou a im-

perar a lei do mais forte na troca das terras. Os 

violentos conflitos no ‘toma lá, dá cá’ envolviam 

proprietários de um lado e grileiros apoiados por 

bandos armados, de outro”.

“Em 1850, o Império ainda tentou colocar 

ordem no campo, com a Lei das Terras. Mas um 

dos seus dispositivos ao proibir a ocupação das 

áreas públicas e estabelecer que a aquisição de 

terras só poderia se dar cash, consolidou o poder 
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dos latifundiários por tornar ilegais as posses de 

pequenos produtores. O advento da República 

muito menos abalou a influência dos lendários 

coronéis do interior. A questão fundiária só come-

çou a ser debatida para valer nos anos 50, com o 

processo de urbanização”. De uma certa forma, 

a Sudene tenteia o problema. Posteriormente, 

Roberto Campos, já no regime militar, procura 

colocar ordem na casa com o seu Estatuto da 

Terra. Todas tentativas infrutíferas. Parece até 

que no chão do Brasil crepita uma fogueira de 

maldade e ambição, que queima a busca da 

ordem como o fogo do inferno.

O que não é fogo-fátuo de jeito nenhum 

é o crescimento da ocupação ilegal, criando 

enclaves de inconstitucionalidade e aviltamento 

do Estado. São os grandes tubarões, quilombo-

las, os sem-terra e até os “sem trilho e os sem 

aeroporto” – novas modalidades de ocupação 

e grilagem pós-moderna que ocorrem em faixa 

de domínio de ferrovias ou na cabeceira da pista 

de aeroportos. Loucura? Pode ser, mas tem seu 

método. A começar pelo governo, que pretende 

assentar 400 mil famílias, mas sem dar condições 

necessárias de infra-estrutura aos colonos. Quem 

se lembra das 100 mil famílias importadas das 

regiões mais pobres do país com o objetivo de 

construir a Transamazônica sente um arrepio na 

memória. O resultado é que os neo-assentados 

acabam selando acordo com madeireiras clan-

destinas para sobrevivência. E são todas boas 

intenções!

É oportuno lembrar, conforme pertinente 

intervenção de Mônica Sinelli, do que estamos 

falando aqui. O termo grilagem vem de um surrado 

expediente de forjar documentos em uma caixa 

com grilos para que adquirissem o aspecto de 

papéis envelhecidos, a fim de obter-se a posse de 

determinada área. O conto do grilo, antes apoiado 

na tosca tecnologia de falsificação de documentos, 

é escrito hoje com auxílio luxuoso de instrumentos 

bem mais refinados, com mapas baseados em 

imagens de satélite e aparelhos GPS. Dado notável 

PAU NELES!

de desenvolvimento setorial: alinhadíssimos com 

a era digital, os suseranos do século XXI partiram 

para a “cybergrilagem”, negociando milhões de 

hectares de floresta via internet. São oferecidos 

na grande via mais de 10 milhões de hectares de 

floresta nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia 

e Roraima. A desfaçatez e a certeza de impunidade 

chegam a um ponto em que os próprios anúncios 

já comunicam sobre a não-existência do registro 

de terra.

Do lado dos tubarões, estima-se que 

apenas 1% dos proprietários rurais 

abiscoite 44% das terras. Em 1999, 

o governo editou o “Livro Branco da Grilagem 

de Terras”, em que lança suspeitas sobre nada 

menos do que 100 milhões de hectares. Mato 

Grosso é o campeão da grilagem no país, o que 

deve ser depositado na conta do agronegócio. 

Lá o índice de ocupações ilegais está na casa de 

6,71%, barrando Pará (5,15%) e Goiás (2,92%), 

com 22 milhões de hectares de terras devolutas. 

Se o Mato Grosso ganha em áreas griladas, o Pará 

é campeoníssimo em morte por disputa de terra. 

Dados do Instituto Jurídico Popular indicam que 

mais de 1.500 trabalhadores rurais, índios, sacerdo-

tes e advogados, entre outros profissionais ligados 

ao conflito de terras, foram assassinados desde 

1964. Como sempre são números controversos, 

mas em qualquer hipótese grandiloqüentes. E o 

Estado nisso? Alguém viu o Estado?

Antes que se fale dos sem-terra ou de seus 

correspondentes de menor expressão midiática, é 

bom que se dê um exemplo dos grandes cetáceos 

dos quais está se falando. Somente o empresário 

Cecílio do Rego Almeida, proprietário da fazenda 

Curuá, no Pará, detinha, irregularmente, uma ex-

tensão de 4,7 milhões de hectares – equivalentes 

aos territórios da Holanda e da Bélgica juntos. 

O negócio estava em nome da firma Indústria, 

Comércio, Exportação e Navegação do Xingu, que 

como se vê faz de tudo. Cecílio é dono de uma 

das maiores empresas de construção do país e 
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foi listado pela revista Forbes, em 1992, como um dos mais ricos homens do mundo. A revista Veja, 

bem mais modesta, tachou-o apenas de “maior grileiro do planeta”. Suas pretensas terras foram 

incorporadas ao patrimônio da União, em maio deste ano, pela Procuradoria Federal Especializada. 

Mas não esqueçamos que existem os recursos na Justiça. Ah, a Justiça...

Os cavaleirOs templáriOs da desOrdem agrária

O Movimento dos Sem Terra (MST) é uma seita, alguém tem dúvida? Talvez tenha sido o evento 

religioso – sim, religioso, não obstante a moldura marxista – mais revolucionário no Brasil do final do 

século XX. Milhares de camponeses e descamisados assumiram a alcunha de uma situação de fato, a 

ausência de terras, replicando o épico dos Sertões, de Euclides da Cunha, em versão pós-moderna e 

foquista. Fato comprovado: às invasões do MST sucedem ocupações com prazo de permanência mais 

curto; há uma instigante divisão na escolha de áreas de aparente menor interesse para a agricultura 

de consumo próprio; e as reivindicações do Movimento são tão diversas quanto a explosão de luzes 

nos fogos de final de ano na Praia de Copacabana.

O MST é uma milícia que não quer saber da Lei. Ponto final. Mas, por que essa história de seita? 

O professor Ricardo Vélez Rodrigues, do Instituto de Filosofia de São Paulo, traz algumas respostas: 

primeiramente, suas origens deitam raízes na pregação dos teólogos da libertação, que deram ensejo 

ao surgimento de inúmeras Comunidades Eclesiais de Base, ao longo do Brasil, no decorrer das décadas 

de 1960 e 1980; segundo, na sua influência religiosa foi de capital importância a releitura dos textos 

bíblicos, notadamente do Antigo Testamento, à luz de uma perspectiva política que privilegiava a ação 

dos pobres, destacando os ideais de autonomia, historicidade, democracia, participação e partilha.

Na visão de Vélez Rodrigues, a mística, para o MST, “tem o caráter de amálgama subjetiva do 

Movimento para realização das suas ações transformadoras da realidade. Novos missionários do cris-

tianismo politizado pela Teologia da Libertação, os líderes das comunidades entram em uma espécie 

de transe místico, que lhes dá coragem para novas ações e que eles repassam para seus subordinados. 

Algo semelhante ao que acontece nas madrassas muçulmanas no Oriente Médio e no Paquistão, onde 

a pregação radical dos Mulás antecede às ações terroristas dos militantes suicidas”.

Digamos que Vélez foi um tom acima, e os sem-terra sejam materialistas racionais, frios, lúcidos 

e calculistas, pois nada muda o fato de que mandam ver para cima do Estado. O MST ocupa mais 
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terra, sozinho, do que todos os outros movimentos sócio-rurais. Para dar um exemplo do mês de 

abril deste ano: o MST fez 52 invasões, o que corresponde a pouquinho mais de 70% do total de 

invasões do período. Juntando MLST, Fetag, MLT, Fetraf, MTRST, Feraesp, MST/CTP e Fetaesp/Contag, 

somam-se apenas 22 invasões. Em dezembro de 2006, o MST fez 171 ocupações de terras para um 

total de 266 invasões. Como se vê, sua performance vem melhorando.

O governo faz um enorme esforço para ser camarada com o Movimento, com quem tem uma 

espécie de parentesco, ainda que cada vez mais distante. Mas, os sem-terra lembram os “Sobrinhos 

do Capitão”, um cartoon, para quem ainda se lembra, que relatava o quanto podem ser infernais 

familiares mesmo que miúdos e aparentemente mais frágeis. Então, eis que temos uma gangorra. 

O governo dá bolsas-família, o MST se contenta e reduz suas invasões. O governo busca ainda mais 

compensações, e cria uma bolsa-MST, aí o Movimento se entusiasma e volta a ampliar as invasões. 

Como sua motivação tem jeito de ser mesmo meio messiânica, parece não haver dinheiro nem 

assentamento que resolva o desejo de demonstrar através da fúria o quanto é injusto este mundo, 

onde Deus desanimou de cuidar dos mais pobres.

Os números da gangorra são o seguinte: com o avanço do Bolsa-Família, dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) mostram que o número de famílias que 

invadiram terras no Brasil caiu de 65.552, em 2003, para 44.364, em 2006 – queda de 32,3%. Tudo 
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muito bom, tudo muito bem. Só que existe uma 

paradoxal coincidência entre o repasse de verbas 

oficiais às cooperativas do MST e o aumento do 

número de invasões de propriedade: em 2001, 

foram repassados ao Movimento R$ 2,3 milhões e 

as invasões também caíram para 103; já em 2003, 

os repasses aumentaram para R$ 7,3 milhões e 

as invasões, antagonicamente, cresceram para 

222; em 2004, para R$ 11,2 milhões recebidos 

pelas cooperativas, as invasões pularam para 327. 

Mistérios do MST!

Amais recente diatribe do Movimento 

dos Sem Terra foi ampliar o leque dos 

inimigos, indo além dos latifúndios 

improdutivos e grandes ruralistas para os próprios 

assentados da reforma agrária, uma coisa assim 

meio parecida com os Bálcãs. O MST, a Contag e 

a Fetraf disputam as áreas entre si, o comando da 

coor denação delas e rixas entre movimentos opos-

tos, o que leva a retirada de famílias ameaçadas 

dos assentamentos, brigas internas e até homicí-

dios. Pergunta a ser feita à esfinge do MST: diga-me 

que Estado é possível de controlar tamanha cizânia 

que eu te devoro e a ele também.

a vingança de ZumBi dOs palmares

O século XXI vai ficar consagrado como a era 

da vingança de Zumbi dos Palmares. A instituciona-

lização do Movimento dos Quilombolas promete 

muita arenga no Judiciário, briga no campo, polê-

mica nas mídias e dor de cabeça para os governos. 

Lula, por exemplo, já está sentindo no lombo o 

que são os quilombos. Apesar do crescente núme-

ro de processos aceito pelo Incra (já chegam a 310, 

mas a Comunidade Nacional dos Quilombolas diz 

que são 600 aguardando titulação), o governo do 

presidente Lula só tinha titulado três quilombolas 

até agosto de 2006. É difícil, a ver o ritmo de sua 

gestão no setor quilomboleiro, que ele tenha 

começado a titular mais quilombos neste período 

que foi de agosto do ano passado até novembro 

de 2007, data deste artigo.

O Movimento dos Quilombolas é o mais 

contemporâneo dos grupos organizados que 

disputam a posse de terras. Seu argumento 

difere de todos os outros, que realizam ocu-

pações por motivações político-ideológicas ou 

por subsistência. O quilombola exige a posse 

da terra, calcado em direito genético. No chão 

que pretende trabalhar, comer e dormir, seu 

antepassado viveu, um quilombola, é claro. E 

com isso tome pedido de registro de paterni-

dade quilombola.

Quem pariu Mateus quase não o embalou. 

Foi o velho Ulysses Guimarães que introduziu 

na Constituição de 1988 o direito dos rema-

nescentes dos quilombos, em homenagem 

ao reconhecimento dos direitos dos índios 

às suas terras, desde a Constituição de 1934. 

Baita manobra arriscada. Cindiu ainda mais a 

sociedade brasileira e criou condições para um 

outro século de disputas campais entre grupos 

rurais de interesse adverso e tonéis de causas 

judiciárias. Mas, quem vê o justo não quer saber 

do custo. Tanto que, sete anos transcorreram 

entre a garantia do direito à propriedade das 

terras e sua efetivação por meio da emissão de 

título de domínio. Somente em 1995, o governo 

federal, por meio do Incra, outorgou o primei-

ro título de propriedade a uma comunidade 

quilombola. De lá para cá, o mundo quilombo 

foi girando meio que inconstitucionalmente, 

com menos desapropriações do que esperava 

a Constituinte soberana.

Foi Fernando Henrique Cardoso, que não 

é bobo, quem mudou a competência legal do 

estatuto da desapropriação, já antevendo uma 

guerra fratricida entre donos de terras e seus 

irmãos de nacionalidade, quer seja de cor ou 

não. Em 10 de setembro de 2001, FHC editou o 

Decreto nº 3.912 que, ao regulamentar o proce-

dimento para titulação das terras dos quilombos, 

restringiu o alcance do Artigo 68. O decreto 

determinou que apenas seriam contempladas 

pelo Artigo 68 as terras ocupadas por quilombos 
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no ano de 1888 e as que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 

em 5 de outubro de 1988.

Segundo a Comissão Nacional dos Quilombolas, tal classificação temporal, que não encontrava 

qualquer respaldo no texto constitucional, restringia enormemente os potenciais beneficiários do 

Artigo 68. Os principais atingidos pela medida foram os quilombolas de áreas de conflito que, na 

data da promulgação da Constituição, não se encontravam na posse de seus territórios, justamente 

em decorrência de disputa. Ganhou o erário público, que teria que pagar desapropriações a granel. 

Até você aí, leitor, seja quem for, poderia pedir um salvo-conduto de quilombola. O fato é que o 

resultado do Decreto 3.921 foi a completa paralisação das titulações de terras de quilombo pelo 

governo federal. Nenhuma terra de quilombo foi regularizada na vigência desse decreto.

Em 20 de novembro de 2003, Lula não resistiu à pressão das suas bases e atendeu à reivindicação 

dos quilombolas, assinando o Decreto nº 4.887 e sangrando com a mesma extremidade pontiaguda 

da caneta de prata seu peito de estadista. Estavam criadas as condições para a retomada das titulações: 

a) adotou uma conceituação de comunidade e de terra de quilombo com a adoção de critério da 

auto-identificação; b) instituiu a possibilidade de desapropriação de propriedades incidentes em terras 

de quilombos quando necessário; c) atribuiu a competência de condução do processo ao Incra.

E em que pé anda a coisa hoje? É difícil estimar qual a população e a extensão das terras envol-

vidas nos processos em andamento, já que muitos ainda não apresentam esta informação. Apenas 

190 processos contam com uma estimativa de população que soma 18.422 famílias. Número ainda 

menor de processos (140) contém uma estimativa de extensão de terras a serem tituladas que totaliza 

927.125 hectares. De 1995 a 2006, 58 terras foram tituladas, beneficiando 114 comunidades quilombolas 

ou 7.137 famílias. As áreas regularizadas somam 889.755,324 hectares. A grande maioria dos títulos 

outorgados pelo governo federal ainda envolve sérias pendências. Ou foram apenas parcialmente 

regularizados ou registram ainda conflitos com relação a outros ocupantes. Este é o caso, por exem-

plo, das terras Paca/Anigal e Bela Aurora, que foram tituladas em 2004 sem a retirada dos posseiros. 

Pronto, aí é que entra o previsível! Os quilombolas, armados de facões no melhor estilo do grande 

Zumbi, queixam-se que têm tido de enfrentar fazendeiros e multinacionais, que lhes tomam a terra. 

E o governo não faz nada. E o que faria o governo?
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PAU NELES!
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Os sem-tetO heterOdOxOs

Existem sem-tetos que gostam de ir para o 

aeroporto. Outros preferem as grandes redes 

ferroviárias. Os mais excêntricos optam por 

praticamente assentar-se em cima dos oleodutos 

da Petrobras. Gosto duvidoso destes últimos, 

não? Duvidoso não, mas arriscado. Mas não tem 

jeito, a Petrobras pede ajuda à Polícia Federal, 

ao Exército, a todos os Poderes instituídos e 

não instituídos, e eles estão lá, morando na 

faixa de extensão do oleoduto, onde constroem 

verdadeiras cidades de uma margem e outra 

do corte de terra, em baixo do qual atravessa 

o oleoduto. Depois de constituído o vilarejo, 

os “sem-oleoduto” chegam inclusive a pedir às 

prefeituras que construam o arruamento, até as-

faltando a faixa de areia que cobre o pipeline. Em 

Guarema, em São Paulo, é possível se encontrar 

um aglomerado desses. É na estrada Rio—Belo 

Horizonte, contudo, que o oleoduto da Petrobras 

faz a festa dos novos moradores. Bem, mas qual 

o problema? Nenhum, não fosse o caso do risco 

de vazamento e explosão daquele povo todo, o 

que não seria inconstitucional, por sinal.

Se ficarmos em São Paulo, do oleoduto 

para o aeroporto é um pulo. Não são 

dos “sem-aeronaves” que falamos, 

muito menos daqueles que gostariam de viajar e 

ficam em terra chupando os dedos. A bola da vez 

são os interditadores de aeroportos, verdadeiros 

mutirões famélicos que decidem, literalmente, se 

instalar nas cabeceiras das pistas dos grandes ae-

roportos, com risco total para ambos: os favelados 

e os aviões. Quando o bom senso das prefeituras 

recomenda sua imediata remoção, entram em 

campo ONGs, associações civis, entidades de 

direito humano e a própria OAB/SP – organização 

originalíssima – com liminares e mandatos que 

impossibilitam a extinção da favela.

Na favela de Jardim Portugal foi assim. Eles 

foram chegando devagarinho, devagarinho, e 

quando Nelson Jobim foi fazer o seu discurso 

viril de salvador do espaço aéreo, já no espaço 

terrestre, lá quase na cabeceira do que seria a re-

dentora terceira pista do aeroporto de Guarulhos, 

rota abençoada que permitiria o desafogamento 

do aeroporto, encontravam-se instaladas seis mil 

famílias, morando no lugar onde a pista seria 

construída. Seria real, se não fosse inteiramente 

surreal a omissão e ausência do Estado enquanto 

o cupinzeiro humano foi se formando aos olhos 

de todas as autoridades da mais cosmopolita das 

cidades brasileiras.

Agora, o governo diz que vai desapropriar não 

somente a favela de Jardim Portugal, mas também 

as de Santa Lídia, Marilena, Regina, das Malvinas e 

da Cidade Serôdio, ou seja, quintuplicou o núme-

ro de gente. O barato vai sair caro. Estima-se entre 

R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão o custo da limpeza, 

tudo em nome tão-somente da terceira pista do 

aeroporto, já que antes do congestionamento 

aeroportuário ninguém ligava para o aglomera-

do subnormal. Mas, é bom que tenham pressa, 

pois a área onde será feita a pista do aeroporto, 

onde não há ainda pessoas morando, é um site 

razoavelmente pequeno, com extensão de 1.840 

metros. Dão 20 mil pessoas, conforme os critérios 

de ocupação da região. Se piscar o olho, teremos 

uma favela na boca do embarque.

Os “sem-trilho” fazem igualmente do risco de 

vida o sentido da sua moradia. De acordo com o 

jornalista Ilan Bar, as ferrovias brasileiras convi-

vem com cerca de 200 mil famílias, que moram 

à beira dos trilhos, em 824 focos de invasões 

nas faixas de domínio das malhas ferroviárias 

concedidas à iniciativa privada. Em cada região 

do Brasil, pode-se observar moradias ao lado 

de locomotivas trafegando em alta velocidade, 

expondo as famílias Kamikaze à morte e causan-

do prejuízos para as concessionárias, que usam 

normas como a redução na velocidade média 

de 40 km/h para cinco km/h, de forma a evitar 

acidentes. Viu? Você não conhecia o Brasil.

A preocupação com as faixas de domínio, 

apesar de menos badaladas, se encontra no cora-
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ção do governo central. A ministra Dilma Rousseff 

foi pressionada para que recursos fossem aloca-

dos no próprio PAC para tratar do problema. Mas, 

o PAC era todo de obras vistosas, os mulambos 

“sem-trilhos” não são o melhor cartão de visita 

de um programa de grandes realizações. Fato é 

que a cada 2,3 quilômetros de ferrovia, em média, 

existe uma invasão de domínio, algumas delas 

com extensão comparável à das menores favelas 

da região de Guarulhos.

A invasão de faixa de domínio das ferrovias faz 

parte da crônica do inadmissível nacional. A legis-

lação determina que, em torno dos trilhos, deve 

haver uma área desocupada entre 15 e 25 metros, 

mas, por falta de fiscalização, a lei não é cumprida. 

Na maior parte das vezes, as invasões ocorrem 

em grandes zonas urbanas, próximas ao acesso 

de portos regionais, o que acaba interferindo 

diretamente no tráfego do transporte ferroviário. 

O sofrimento é antigo, as empresas são obrigadas 

a conviver com as famílias que se instalaram às 

margens das ferrovias, desde a época em que as 

malhas eram do governo, e acabam sendo lesadas 

através de furto de cargas, atrasos e acidentes. 

Só no acesso ao terminal de contêineres do 

Rio existem mais de 400 mil famílias instaladas. 

Apenas na Ferrovia Centro-Atlântica há 70 pontos 

de invasão. Com um pouquinho mais de esforço, 

os “sem-trilho” batem o MST.

a ginga de um estOrvO suBnOrmal

As favelas já foram uma graça, cheias de char-

me antes de serem denominadas de aglomerados 

subnormais e virarem motivo de estudos dos 

institutos de contabilidade demográfica, estratégia 

dos grupos exterminadores da polícia e assunto 

de preocupação das três Forças Militares. A male-

molência, ao gingado da cabrocha e ao batuque 

amável do tamborim se sucederam os tiros de 

AR-15 e uma população de meninos-assassinos 

decretando a bala a independência da sua Repú-

blica. Bem, continuamos tendo as cabrochas, mas 

agora inacessíveis, lá no alto do morro.

PAU NELES!

Os números das favelas (o autor não vai falar 

mais em aglomerados subnormais) são um escárnio 

e dão a sensação de que as contas nacionais necessi-

tam de uma auditoria internacional imediatamente. 

Em julho de 2007, por exemplo, o Brasil, aliás, o 

IBGE descobriu que há o dobro de moradores de 

favelas do que apontavam as estatísticas. Agora, o 

governo reconhece que existem 12,4 milhões de 

pessoas vivendo em condições precárias em 3,2 mi-

lhões de domicílios. Com esta pequena revisão nos 

cálculos, o IBGE introduziu um boçal coeficiente de 

dispersão nas contas dos favelados, que eram de 6,3 

milhões de pessoas em 1,4 milhão de domicílios – a 

irritação do autor deve-se à perda da esmagadora 

maioria da sua pesquisa de dados.

Bem, se for verdade, o Brasil encerrou 

o século XX com 3.905 favelas, ou 

seja, 22,5% a mais do que 1991 

(dados corrigidos do último Censo). O estado de 

São Paulo é o primeiro (1.584 favelas), à frente do 

Rio (811) e de Minas (256). Em Belém, o número 

de favelas quase quadruplicou no período, saltando 

de 20 para 93. Já Belo Horizonte continua com as 

mesmas 101 favelas. A cidade metropolitana de São 

Paulo, conforme era previsível, tem a maior concen-

tração de favelas do país. Juntas, capital, Guarulhos, 

Osasco e Diadema possuem 938 favelas. 

Segundo dados levantados em pesquisa do 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

(Ibam), foram encontradas favelas em 27,6% dos 

municípios brasileiros. A tendência apresentada 

pelos números mostra que aumenta o percentual 

de municípios acusando a existência de favelas 

à medida que aumenta a população do muni-

cípio. O menor percentual desses aglomerados 

é encontrado nos municípios com população 

inferior a 10 mil habitantes (14,3%), a única 

faixa de população que se encontra abaixo da 

média brasileira. As favelas existem em 31,4% 

dos municípios com população entre 10 mil e 

20 mil habitantes; e em 40,6% daqueles com 

população entre 20 mil e 50 mil habitantes. 
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Para os municípios com população acima de 50 mil habitantes, aqueles que podem ser classificados 

como de grande porte, os percentuais daqueles onde existem favelas ultrapassa os 50% dos casos. 

Finalmente, em 100% dos municípios com população superior a 500 mil habitantes.

A favela é um estorvo gracioso das cidades. No princípio, ninguém tinha culpa, nem o favelado, 

coitado, nem o alcaide. Eram poucos aglomerados. E o povo ia subindo o morro, cordialmente, ao 

ritmo do samba. Mônica Sinelli diz que “favela era um tipo de leguminosa farta em um morro próximo 

do reduto de Antônio Conselheiro em Canudos, no sertão alagoano.” Segundo o professor Marcelo 

Burgos, do Departamento de Sociologia da PUC-RJ, “quando uma comunidade de ex-combatentes 

montou praça no atual Morro da Providência para cobrar promessas feitas aos soltados durante a 

guerra, a chamaram inicialmente Morro da Favela”. Depois o nome próprio foi transformado em 

substantivo para definir o lugar para onde vai gente que não tem para onde ir e junta papelão, caixas 

e madeiras para fazer seus barracos. Esta população está próxima da elite, a quem presta serviços 

subalternos e muito longe de instituições básicas, como escolas, creches, postos de saúde, e não 

possui serviços normais de saneamento, nem eletricidade e correio.

A favela malemolente, dengosa, cheia de picardia e sensualidade deu lugar a um forte-apache 

sinistro, com código próprio, moral própria e ritos e linguagem também peculiares. “O que é aquilo?”, 

se perguntam os sociólogos mais engajados e com toda boa vontade. Aliás, o que está se tornando 

aquilo. A única certeza é que aquilo é crescente e vai se espaçando por entre áreas livres e agora tam-
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bém não tão livres da mesma cidade. Novidade: 

o sertão não encontrou o mar, mas a favela vai 

amalgamando as casas do sinhozinho, tornando 

tudo uma coisa só – o melhor exemplo é São 

Conrado e Rocinha, no Rio de Janeiro.

O Nordeste, com suas palafitas e casas de 

pau a pique, parecia imbatível no processo 

de crescimento e consolidação da distribuição 

percentual dos municípios com favelas. Ocorre 

que a distribuição mudou, e surpreendentemente 

é a Região Sul (38,1%) que vem disparada na 

liderança. Em segundo lugar, os municípios da 

Região Nordeste (29,1%), seguidos em importân-

cia pelos municípios das regiões Norte (25,6%), 

Sudeste (23,2%) e Centro-Oeste (12,4%).

ORio de Janeiro merece apenas dois pa-

rágrafos do autor, devido à exaustão 

do assunto tratado, quando tudo se 

torna clichê, sem, contudo, que isso ofusque sua 

gravidade. De acordo com os dados do Ibam, nas 

áreas mais antigas de ocupação consolidada (Tijuca, 

Vila Isabel e Ramos) as favelas podem diminuir. Já 

em Copacabana, Lagoa e Penha podem aumentar. 

Essa diferença resulta principalmente da migração 

e da mobilidade entre bairros. Onde a cidade mais 

se expandiu, as regiões de Barra e Jacarepaguá, o 

crescimento foi quase dividido ao meio: para cada 

100 novos moradores da cidade formal (setores 

normais) surgiram 86 moradores em favela. 

Finalmente, vale um trecho de trabalho pu-

blicado pelo ex-Secretário Nacional de Segurança 

Pública José Vicente da Silva Filho sobre a situa-

ção da Cidade Maravilhosa. Nada mais a dizer.

“O tiroteio que vem ocorrendo desde o come-

ço de maio na Vila Cruzeiro, Zona Norte da cidade, 

é apenas uma das faces da crise de violência do 

Rio. Ao cabo de 30 dias dessa troca de tiros, entre 

policiais e grupos traficantes, 17 pessoas foram 

mortas, entre supostos traficantes e inocentes, e 

59 feridas por balas ou estilhaços de granada. Em 

meados de abril, 13 pessoas morreram e outras 

PAU NELES!

três foram feridas por balas perdidas na guerra 

do tráfico no Morro da Mineira, na Zona Norte do 

Rio. Em fevereiro uma operação de três dias, no 

Complexo do Alemão, resultou em seis mortes, 

sendo uma delas a de um transeunte. Em março, 

uma operação no Morro dos Macacos resultou 

em duas mortes, sendo um policial e quatro 

transeuntes feridos a bala. O Hospital Getúlio 

Vargas mais próximo a algumas das favelas mais 

violentas, tratou, no ano passado, de 473 pessoas 

feridas a bala, das quais 27 eram crianças. Até a 

primeira semana de maio deste ano, o hospital já 

atendeu 237 feridos a bala, com uma média diária 

86% maior que a média do ano passado. Cerca de 

cinco escolas e 4.480 alunos da região ficaram sem 

aula por causa dos confrontos, três mil estabeleci-

mentos comerciais tiveram de fechar as portas ou 

seus negócios afetados com prejuízos de mais de 

R$ 5 milhões. Desde outubro passado, pelo menos 

seis helicópteros civis foram alvejados por tiros 

oriundos de favelas. Morreram 144 policiais no ano 

passado. Até o mês de maio deste ano, faleceram 

mais 50 policiais em luta nas favelas.”

O solo constitucional do país é descontínuo. 

Por seus interstícios se intrometem dinâmicas de-

safiadoras que trabalham por torná-lo ainda mais 

segmentado. Este é o denominador comum às 

crateras dos intensos conflitos pré-constitucionais, 

nos quais a astúcia e a violência preponderam 

sobre as normas cívicas adotadas pela comuni-

dade nacional. Faltam ao Estado brasileiro os 

recursos materiais e humanos indispensáveis 

à absorção de todo o território na estrutura de 

direitos e deveres compartilhados pela maioria 

da população. É o caso de reconhecer que a es-

sência do período histórico atravessado pelo país 

consiste em ocupar-se a si mesmo, domesticar a 

ferocidade do mundo natural em que vive parte 

da população e reduzir as soberanias privadas 

que se afirmam em substituição ao Poder Público. 

Nesta empreitada de constitucionalização, todas 

as armas são legítimas. 

faro@insightnet.com.br
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desvairada:
Paulicéia
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O
paulicentrismo tem suas certezas e mistérios. 

A elite que o concebeu e o alimenta, diz-se, é 

ignorante, exibicionista e egoísta. Por vezes pre-

conceituosa. Tomada assim mesmo, no singular 

e em bloco (exceções haverá, é claro), a elite paulista é 

radiografada pelos detratores como campeã em platitudes, 

repetidora de lugares-comuns – dentre os quais o mais 

vistoso, evidentemente, é a celebração da própria glória 

diante da pequenice nacional. 

O paulicentrismo, insistem os críticos detratores, não 

só acredita que São Paulo sustenta o Brasil, como tem 

convicção de que os interesses paulistas se confundem 

com os interesses nacionais. Atravessada a história com tal 

certeza, a elite paulicentrista acostumou-se a pensar que seu 

gesto supostamente acolhedor – recebeu, afinal, os velhos 

migrantes pobres, especialmente nortistas e nordestinos 

– absolveria sua metralhadora conservadora e intolerante. 

Poderia, assim, ostentar sem culpa e se levar e ser levada 

a sério – para o bem de si e do país. 

Paulicentrismo é, portanto, a versão tropical do etno-

centrismo e/ou do eurocentrismo, que a antropologia crítica 

identificou como uma ótica deformada da vida social. Esta 

constituiria uma visão de mundo alicerçada na idéia da 

supremacia cultural do homem, branco, católico, rico, de 

preferência nobre, anti-republicano e antiprogressista. 

Paulicentrismo é achar, como o professor Fernando 

Henrique Cardoso achou1, que nas últimas eleições pre-

sidenciais o Brasil ficou dividido não entre ricos e pobres, 

mas entre modernos e atrasados. Os “atrasados” seriam 

os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. Os “modernos” 

teriam embarcado na candidatura de Geraldo Alckmin (pau-

licentristas tucanos adorariam o retorno ao voto censitário). 

Muitos colunistas públicos rigojizaram-se com a tese. 

Paulicentrismo é a prática de uma elite paulista que 

não é solidária nem na tragédia, como lembrou o prefeito 

do Rio de Janeiro, César Maia, depois do trágico acidente 

de Congonhas, quando, ignorando que a concentração 

das operações aéreas em São Paulo obedecia à lógica das 

companhias de centralizar os vôos de conexão e interna-

cionais, a fim de obter economias de escala, o governador 

paulista, José Serra, defendeu imediatamente ao acidente 

mais uma pista em Guarulhos e um metrô-trem de ligação 

de Guarulhos com o centro de São Paulo – ou seja, que São 

Paulo continue centralizando o transporte aéreo e lixem-se 

os passageiros e os brasileiros.

Paulicentrismo é a força da “bucha”, organização de 

estilo maçônico criada no século XIX pelos alunos da escola 

de direito do Largo de São Francisco, nos moldes da Burs-

chenschaft alemã. “Bucha” era aquela sem a qual Getúlio 

Vargas dizia ser impossível governar. Com ela, denunciou 

o lacerdismo, elegeram-se pelo menos seis presidentes 

na República Velha. Paulicentrismo é a “bucha”, digamos, 

“moderna”. Cabe-lhe o mérito de fazer com que São Paulo 

vá acumular, até 2010, quatro mandatos consecutivos, em 

obra e graça das “oligarquias paulistas” do PT e do PSDB.

Algoz, o paulicentrismo é também vítima. Não só 

parece ser condutor, mas é também passageiro do trem 

descarrilado dos pré-conceitos e adjetivações. Daí convém 

deixar claro ao leitor: este artigo nasceu da intenção de 

analisar o componente econômico desse paulicentrismo, 

com a suposição de que a elite paulista ganhou na alegria 

e na tristeza, na saúde e na doença, nos momentos de 

pujança e nos períodos de escassez nacional – em parti-

cular, das últimas duas décadas do século 20 até aqui. Ou, 

em outras palavras, aderiu-se de antemão à idéia de que 

São Paulo (sua elite, fique bem entendido) não é solidária 

nem na tragédia. 

Adotou-se aqui uma divisão da escala de tempo e de 

desempenho. Não se trata de uma repartição aleatória. 

Como afirmou o economista Antonio Carlos Lemgruber, 

em artigo nesta Inteligência, “o Brasil cresceu enormemente 

nos quinze anos de 1965 a 1980 (com inflação alta, mas não 

explosiva) e praticamente estagnou nos treze anos de 1994 

a 2007 (sem inflação)”2. Para, no entanto, testar o apetite 

do paulicentrismo vis-à-vis a fome nacional, precisava-se 

ir ao fundo do poço de nosso desempenho. Chegou-se ao 

que Lemgruber chamou de “o pior período” da economia 

brasileira, aquele situado entre 1981 e 1993, “quando a 

coisa degringolou”, segundo expressão do economista. 

Foram os anos de crescimento baixo, hiperinflação e 

moratória externa.

Infelizmente, faltam séries mais completas para indi-

COMBIEN?
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gráficO 1

variação do piB brasileiro (%) - 1980-2004

fonte: iBge

cadores dos dois períodos bem distintos que se deseja 

radiografar: 1981-1993 e 1994-2007. Desde já, no entanto, 

convém sugerir prudência nas conclusões. As análises do 

comportamento econômico paulista, em particular, e brasi-

leiro, em geral, indicam uma forte tendência a uma curiosa 

conjugação entre opulência e decadência, decorrente das 

mudanças da estrutura e do modelo econômico adotado 

pelo país nas últimas décadas. 

Em português típico de nossas elites, pode-se dizer que 

São Paulo vive uma espécie de décadence avec élégance. 

Perdeu dinheiro, mas continuou abocanhando parte da 

riqueza nacional. Vem protagonizando uma considerável 

marcha de desalento, resultado de uma razoável decadência 

econômica, mas mantém sinais de que segue padecendo 

dos seus pecados mais capitais – a ostentação, o consumo 

e a concentração, repetindo, nesta última, um dos grandes 

males nacionais. Deixou de ser a locomotiva que guiava a 

sinérgica expansão nacional durante o ciclo da industriali-

zação brasileira para resignar-se a um dos últimos vagões 

da federação. 

Mas sua elite parece apenas ter mudado de forma. 

Continua rica e soberba.

aOs númerOs

Tomem-se, por exemplo, os dados referentes ao Produ-

to Interno Bruto (PIB). O Gráfico 1 mostra a variação anual 

do PIB brasileiro a partir de 1980. Foram décadas, como se 

sabe, caracterizadas por baixo crescimento médio do nível 

de atividade, em comparação com os períodos anteriores. 

Entre 1980 e 1989-1991 o PIB cresceu, em média, a 1,77% 

ao ano. Entre 1989-1991 e 2000, essa taxa alcançou os 

2,48% anuais. Depois do vistoso crescimento econômico 

de 1980, o Brasil assistiu a taxas apenas espasmódicas, 

intercaladas por anos de péssimos resultados.

t ais números são história. Recolham-se os dois perío-

dos sob análise. Como já se disse, a coisa degringolou 

entre 1981 e 1993. A década de 1980 começou com a 

aceleração inflacionária e a recessão no triênio 1981-1983, 

iniciada por um conjunto de medidas visando contrair a 

absorção interna e incentivar as exportações para aumentar 

as exportações líquidas. Essa estratégia foi seguida ao longo 

do quadriênio de 1981-1984, com a intensidade suavizada 

durante um breve interregno do ano eleitoral de 1982. O 

ano de 1984 foi de retomada da atividade econômica, que 

se manteve até o fim do período do Plano Cruzado, em 

1986. Os historiadores econômicos lembram que foi uma 

recuperação baseada no consumo. Ao fim de 1986 a eco-

nomia estava claramente superaquecida como resultado de 

uma política de rendas que estimulou a demanda agregada 

– mas não a capacidade de produção, como informa o do-

cumento “Estatísticas do Século XX”, do IBGE. Conseqüência 

disso foi a redução do superávit comercial, que passou de 

US$ 12,5 bilhões, em 1985, para US$ 8,3 bilhões, em 1986. 
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No último trimestre deste último ano, a balança comercial 

brasileira chegou a ser deficitária.

Sobre a balança comercial se verão os números mais 

adiante. Por ora, é curioso identificar a curva da variação 

do PIB de São Paulo, em contraponto às médias nacionais. 

Infelizmente, os números não compreendem a série inteira. 

Abarcam o período entre 1986 e 2004, conforme mostra 

o Gráfico 2.

Noves fora a diferença de recorte dos períodos ana-

lisados (as médias paulistas se referem apenas a 1986-

2004), é possível notar uma tendência similar entre as 

curvas de variação do PIB brasileiro e paulista. Com um 

traço revelador. Em quase todos os anos, os resultados de 

São Paulo ficaram aquém da média brasileira. Foi assim 

sucessivamente entre 1986 e 1992, numa regra válida, 

portanto, não só para as tentativas de recuperação da 

atividade econômica (7,5% em 1986 e 3,5% em 1987, no 

caso brasileiro, contra 6,9% e 2,9%, respectivamente, no 

caso paulista), como também nos momentos de estagna-

ção mais profunda (São Paulo amargurou uma queda de 

5,3% em 1990, com o Brasil caindo 4,3%). A tirar pelos 

resultados do PIB, São Paulo e o Brasil foram solidários 

na mediocridade da estagnação.

Os Gráficos 3 e 4, ainda referentes ao PIB, expõem uma 

outra tendência relevante. Em primeiro e mais importante 

lugar, o Gráfico 3 mostra que o Estado de São Paulo voltara, 

em 2004, ao mesmo patamar da década de 1930, em se 

tratando de participação no PIB brasileiro. Se nos anos 70 

atingiu a impressionante marca dos quase 40% de toda a 

produção das riquezas do país, os paulistas assistiram a um 

gráficO 3

participação de são paulo no piB brasileiro (%) - 1939-2004

fonte: márcio pochmann; iBge (ver também tabela 2)

gráficO 2

variação do piB paulista (%) - 1986-2004

fonte: fundação seade; iBge
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estado inédito na trajetória de sua pujança econômica. O 

levantamento, do economista Márcio Pochmann, a partir 

de dados do IBGE traduz o que ele qualifica de uma “longa 

marcha de agonia”.

Ir tão longe no tempo aqui só se justifica para expres-

sar melhor os movimentos de ascensão e queda de São 

Paulo – em três décadas, o Estado passara de cerca de um 

terço do Produto Interno Bruto para quase 40% de toda a 

produção nacional. Mais tarde, constata Pochmann, mais 

precisamente entre 1985 e 2004, São Paulo foi o penúltimo 

dos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, em 

termos de desempenho da produção. Exibiu um ritmo 

médio anual de apenas 2%.

A tendência explica, em grande parte, a redução (tênue, 

mas contínua) da participação do Sudeste no PIB brasileiro, 

segundo mostra o Gráfico 4.

Como se vê, a regressão do Estado de São Paulo passou 

a ser acompanhada da perda de importância relativa no PIB 

nacional. O que o vagão paulista representou, em 2004, 

constitui a menor participação relativa percebida desde que 

existe a série estatística oficial de medidas sobre Produto 

Interno Bruto estadual.

Há mais. Outro indicador relevante para a mensuração 

do desempenho econômico do país e de um Estado, a 

balança comercial paulista manteve-se – ora mais, ora 

menos – no mesmo compasso dos resultados nacionais. 

A Tabela 1 informa, por exemplo, que entre 1993 e 2001 

o saldo entre exportações e importações foi negativo. Na 

média brasileira, esse ritmo se deu da mesma forma de 1995 

a 2000. O ano de 2002, o último do reinado de Fernando 

Henrique Cardoso, marcou a recuperação de ambas. No 

caso da balança comercial paulista, foi o primeiro resultado 

positivo depois de oito anos de sucessivos déficits. 

n ovamente só há dados disponíveis para as contas 

estaduais no período entre 1989 e 2003. A tabela 

revela, no entanto, que não há descompasso acen-

tuado entre as médias brasileira e paulista, tanto no volume 

de exportações quanto no saldo da balança comercial. São 

Paulo, repita-se, manteve proporcionalmente o mesmo 

ritmo da média nacional. 

Uma outra tabela, contudo, não exposta aqui, mostra 

uma ligeira tendência de queda na participação paulista 

nas exportações de produtos industrializados. Sai de 37,2% 

em 1982 para 34,7% em 1993. Atinge certa recuperação 

em 1999 (com 36,5%), para cair em seguida. Alguns 

números da Tabela 1 chamam a atenção pela eloqüência 

às avessas. São especialmente negativos os resultados da 

balança comercial paulista entre 1995 e 2001. Como se verá 

a seguir, entretanto, tais evidências apenas confirmarão a 

gráficO 4

participação das regiões no produto interno Bruto do Brasil (%) - 1985-2004

fonte: iBge

COMBIEN?
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taBela 1

comércio exterior

 exportações  % de são paulo saldo comercial Brasil saldo comercial são paulo
 (us$ bi fOB) nas exportações (us$ bi fOB) (us$ bi fOB)

1981 23,3 – 0,8 –
1982 20,2 – 6,5 –
1983 21,9 – 13,1 –
1984 27,0 – 12,5 –
1985 25,6 – 8,3 –
1986 22,3 – 11,2 –
1987 26,2 – 19,2 –
1988 33,8 – 16,1 –
1989 34,4 12,04 10,8 4,0
1990 31,4 11,3 10,6 2,2
1991 31,6 11.1 15,2 -9,0
1992 35,8 13.2 13,3 4,7
1993 38,6 13.3 10,5 1,8
1994 43,5 14,7 -3,3 -2,0
1995 46,5 15.9 -5,6 -7,0
1996 47,7 16.5 -6,8 -9,1
1997 53,0 18 -6,6 -8,1
1998 51,1 18,2 -1,3 -9,7
1999 48,0 17,5 -0,7 -5,7
2000 55,1 19,7 2,6 -5,7
2001 58,2 20,6 13,1 -4,1
2002 60,4 20,1 24,8 0,2
2003 73,1 23.0 33,7 2,7

fonte: ministério do desenvolvimento, indústria e comércio e fundação seade

mudança do padrão de apropriação de riquezas verificado 

no estado mais rico da federação – a desindustrialização 

e a financeirização. 

aBsOlviçãO?

Com tamanho desalinho, observadores desavisados po-

deriam concluir que o paulicentrismo produziu tão-somente, 

nas últimas décadas, a franca decadência do mais robusto 

estado brasileiro. Um desses observadores chegará a argu-

mentar que, por exemplo, a perda de participação relativa 

de São Paulo no produto nacional e o parco desempenho da 

balança comercial em relação à média nacional não represen-

tam, necessariamente, um movimento de decadência, mas 

o resultado da descentralização produtiva provocada pela 

modernização econômica e pela abertura comercial.

Nem tanto. Estados que crescem bem acima de São 

Paulo, como Amazônia e Mato Grosso (que obtiveram nos 

últimos anos uma expansão anual no padrão chinês), não 

são industriais ou intensivos em investimentos no setor 

terciário avançado. Ao contrário. Como afirma o econo-

mista Márcio Pochmann, um insuspeito conhecedor da 

realidade econômica paulista e do mercado de trabalho 

brasileiro, as economias regionais em expansão no Brasil 

são aquelas aprisionadas pelo anacrônico modelo nacional 

de exportação de produtos de baixo valor agregado, redu-

zidas quantias de investimentos tecnológico e concentrado 

emprego de mão-de-obra de baixo custo. 

Pochmann tem razão. Tanto que o próprio estado 

paulista atualmente revisa sua trajetória do século XIX, 

com o avanço intenso e desordenado das culturas do 

agronegócio se espalhando por suas áreas agriculturáveis. 

Esses movimentos, somados à pujança do Centro-Oeste 

brasileiro, configuram o que o professor Carlos Lessa 

classifica como o retorno do Brasil à República Velha. Para 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

72

ele, estamos voltando a um modelo agrário-exportador, em 

que o país ocupa o papel de exportador de commodities, 

de baixo valor agregado. Isso tem nome, sugere Lessa: é a 

compensação pela opção do “brutal processo de financei-

rização da economia”.

Essa financeirização ganhou corpo e forma a partir da 

liberalização financeira verificada no país no fim da década 

de 80. Alguns, como explica o economista João Sicsú3, pre-

ferem chamar esta liberalização de “integração financeira”, 

uma vez que o sistema financeiro doméstico integra-se, tor-

na-se parte de um sistema financeiro maior, composto por 

diversos mercados domésticos: o sistema financeiro global. 

Outros preferem o termo “conversibilidade (ou ‘abertura’) 

da conta de capitais” do balanço de pagamentos, o que 

significaria que a moeda nacional é livremente conversível 

em moeda de outros países (sobretudo o dólar e o euro 

– e vice-versa) e, assim, recursos poderiam ser (pela via 

financeira da conta de capital) enviados e recebidos do 

exterior sem quaisquer restrições.

Para Sicsú, a abertura de canais legais, particularmente 

a partir de 1992, para que o país recebesse e pudesse 

enviar volumosos montantes de recursos ao exterior 

explica a ocorrência de seis crises cambiais. As crises de 

1999 e 2002 tiveram origens internas. As crises dos anos 

de 1995, 1997, 1998 e 2001 ocorreram por efeito-contágio 

das crises cujos epicentros foram, respectivamente, o 

México, diversos países asiáticos, a Rússia e a Argentina. 

Muito já se disse sobre o fato de o ingresso do país na 

globalização financeira não ter gerado os benefícios 

econômicos prometidos pelos teóricos da liberalização. 

São outras conversas.

O que importa, aqui, é notar que esse processo de 

financeirização resultou numa notável mudança na forma 

de apropriação de riquezas. O Brasil mudou, São Paulo 

taBela 2

participação do estado de são paulo no valor adicionado Bruto do Brasil a preço básico, segundo  
setores de atividade econômica, e no produto interno Bruto a preço de mercado

setores de atividade  
econômica 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Agropecuária  18,00 11,78 15,21 14,94 14,35 20,25 22,22 23,84 21,02 19,88 21,45 18,04 21,18 23,70 20,79 18,19 26,09 26,56 23,85 21,32

Indústria extrativa mineral  0,44 0,49 0,54 0,52 0,51 0,51 0,48 0,40 0,36 0,42 0,44 0,41 0,42 0,52 0,25 0,16 0,14 0,11 0,10 0,09

Indústria de transformação  51,58 51,47 52,79 52,02 49,87 48,25 46,41 45,44 45,49 44,53 45,71 43,75 43,96 43,53 41,79 42,05 41,80 40,56 40,39 39,88

Eletricidade, gás e água 27,11 31,63 36,55 27,24 38,05 37,61 32,74 40,53 38,93 39,85 40,85 41,17 41,52 40,65 38,85 36,27 29,97 29,11 29,41 29,12

Construção civil  30,26 28,47 29,93 31,37 29,54 29,77 29,52 29,12 28,32 27,88 29,31 30,02 28,88 28,48 28,32 27,84 27,14 26,65 26,24 26,20

Comércio e reparação de  
veículos e de objetos pessoais  
e de uso doméstico 36,06 35,16 35,62 35,22 35,52 32,53 31,54 30,07 30,50 33,81 35,87 37,62 36,12 35,69 35,21 33,83 32,48 31,24 29,55 29,24

Alojamento e alimentação 21,42 18,63 20,27 14,73 21,73 17,56 15,10 15,34 14,31 13,61 16,30 18,04 15,49 14,75 30,22 31,01 31,43 31,40 31,37 30,84

Transportes e armazenagem 25,99 26,06 25,26 23,91 24,30 23,90 24,98 23,56 23,66 24,95 23,34 25,71 24,92 23,28 20,67 30,10 30,19 31,34 25,22 25,02

Comunicações 36,17 31,38 33,14 37,51 35,59 33,38 35,63 31,27 31,76 35,37 35,58 36,32 36,21 37,86 39,04 43,78 40,76 35,94 35,56 35,24

Instituições financeiras 41,32 41,32 41,32 41,32 40,98 35,69 39,23 44,15 48,52 47,65 49,64 48,93 48,88 45,74 46,84 47,96 52,00 46,97 50,28 48,12

Atividades imobiliárias, aluguéis  
e serviços prestados às empresas 34,58 36,21 38,16 40,50 44,48 40,32 39,01 39,50 40,23 41,93 45,05 41,16 42,71 43,15 43,60 43,40 43,06 42,67 42,32 42,47

Administração pública, defesa  
e seguridade social 23,30 25,89 25,94 25,54 28,21 25,13 24,57 25,31 24,81 22,68 22,80 24,74 26,39 27,48 27,51 21,47 20,92 21,70 21,93 20,01

Saúde e educação mercantis 33,95 35,16 35,15 36,44 37,93 34,69 34,65 34,26 34,68 35,15 35,62 35,23 35,22 34,75 34,03 34,15 34,15 33,20 32,53 30,62

Outros serviços coletivos,  
sociais e pessoais 23,09 21,67 24,10 25,72 21,54 21,18 21,80 23,00 22,13 21,14 13,39 18,04 18,48 18,24 19,02 26,05 25,85 25,79 24,70 23,53

Serviços domésticos  
remunerados 35,90 35,25 31,72 31,45 32,32 31,83 32,17 32,48 32,93 33,75 34,54 32,86 34,42 32,71 32,80 34,15 34,50 34,55 34,71 34,87

Valor adicionado bruto  
a preço básico 36,10 35,21 37,60 37,65 37,62 35,33 34,86 36,52 37,45 34,97 35,53 34,74 35,34 35,29 34,68 33,34 33,60 32,59 32,11 31,09

Produto interno bruto a  
preço de mercado 36,12 35,73 37,72 38,14 37,77 37,02 35,25 35,49 34,88 34,15 35,47 34,93 35,47 35,46 34,94 33,67 33,42 32,55 31,80 30,94

fonte: iBge e fundação seade
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mudou e a elite paulista migrou consideravelmente da 

indústria para os bens de capital e serviços. A Tabela 2 

ajuda a traduzir em números esta tendência.

Registre-se a comparação entre dois setores especí-

ficos da economia paulista: indústria de transformação e 

instituições financeiras. Em 1985, a primeira respondia por 

51,58% da atividade econômica do estado, contra 41,3% 

pelas instituições financeiras. Em 1994, marco do Plano Real 

e com a liberalização financeira já num estágio elevado, a 

indústria cai para 44,5%, contra 47,65% das instituições 

financeiras. Em outras palavras, houve uma inversão do 

peso de setores da atividade econômica. Note-se que 

as instituições financeiras dão um salto a partir de 1992, 

atingindo o ápice em 2002 (com a marca de 52% na 

participação da economia), até manter-se, em 2004, em 

torno de 48%. No padrão inverso, a indústria continuou 

caindo (39% em 2004).

p adrão paulista, padrão brasileiro. Quando se com-

param aos números nacionais, a mudança estrutural 

se revela especialmente intensa na segunda metade 

do século XX. Até a década de 1980, segundo o IBGE, as 

mudanças de longo prazo beneficiam o crescimento das 

atividades industriais em detrimento da agropecuária. A 

partir daí, o peso desse setor passa a ficar aproximadamente 

estável. O crescimento da participação relativa da indústria e 

dos serviços é outro aspecto a ressaltar, bem como a intensa 

mudança no interior de cada um desses macrossetores. 

Mais uma vez, a partir de 1985, instituições financeiras (além 

de comunicações e administrações públicas) apresentam 

um considerável crescimento. A indústria de transformação, 

por outro lado, viu sua participação substancialmente dimi-

nuída – de 31,6%, em 1985, para 20,3%, em 1995.

A migração da indústria para o rentismo gerou efeitos 

consideráveis no mercado de trabalho. Nos últimos 20 anos, 

informa a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), do IBGE, o rendimento dos ricos pelo trabalho 

sofreu importante queda na sua evolução real, enquanto 

as principais ocupações do país foram redistribuídas no 

espaço geográfico nacional. Os ricos pelo trabalho, convém 

esclarecer, correspondem às categorias assalariadas como 

bancários, jornalistas, professores, médicos, advogados, 

entre tantos outros distanciados dos verdadeiramente ricos 

do Brasil, que têm a renda praticamente desconectada do 

trabalho e cada vez mais associada às diversas fontes da 

riqueza patrimonial, como lucros, juros e aluguéis4.

Em 2005, o rendimento médio do estrato superior da 

renda do trabalho era de quase R$ 3,6 mil. Dez anos antes, 

aproximava-se de R$ 4,5 mil mensais. Aqui valem alguns 

parênteses. Em primeiro lugar, constata-se um relativo 

esvaziamento da Região Sudeste no estrato dos mais ricos 

da renda do trabalho. Em 20 anos, a região perdeu quase 

8% na sua participação relativa no total da renda dos ricos 

pelo trabalho (a Região Norte foi a que mais cresceu, se-

guida do Sul, Centro-Oeste e o patinho feito costumeiro, 

o Nordeste). No entanto, a hierarquia de importância das 

regiões na representação do decil mais rico na distribuição 

pessoal da renda do trabalho manteve-se sem grandes 

alterações.

O segundo aspecto refere-se à importante queda na 

presença relativa dos ricos pelo trabalho nos setores agro-

pecuário e industrial durante os 20 anos sob avaliação. No 

Brasil como um todo, a participação relativa dos ricos pelo 

trabalho no setor agropecuário caiu mais de 60% (!) entre 

1985 e 2005. O setor industrial seguiu o mesmo compasso 

de queda, mas em ritmo diferente: em torno de 20%. 

O último aspecto diz respeito à expansão relativa dos 

ricos pelo trabalho cada vez mais concentrado no setor 

terciário. Em 2005, a cada grupo de 100 pessoas com 

rendimento no mais alto estrato da distribuição pessoal 

da renda do trabalho, 80 pertenciam ao setor terciário. Os 

demais 20 ricos se dividiram entre o setor industrial (16) e 

o setor agropecuário. Vinte anos atrás, a indústria respondia 

por 20 a cada 100 ricos pelo trabalho.

A indústria paulistana, em especial, revelou mudanças 

nas últimas décadas. Desde o início dos anos 90, a cidade 

tornou-se pólo de atração para empresas intensivas em 

capital, como telecomunicações, tecnologia da informação 

ou engenharia. Simultaneamente, deixaram a capital setores 

intensivos no uso de mão-de-obra, como têxteis, alimentos 

ou brinquedos. O emprego industrial foi brutalmente pre-

judicado. Na década de 70, de cada 10 trabalhadores da 

COMBIEN?
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indústria, quatro estavam em São Paulo. Em 2002, apenas 

um permanecia na cidade. 

Não foi um mau negócio para o paulicentrismo, su-

blinhe-se. Graças à vocação para serviços e a atração de 

empresas de alta tecnologia, a capital seguiu representando 

em torno de 25% do Produto Interno Bruto do estado de 

São Paulo. Em relação ao PIB do país, a cidade perdeu 

pouco, pois sua participação caiu de 20% na década de 70 

para 15% em 2004. Mais importante ainda é dizer que, de 

cada três ricos no Brasil, dois residem no “decadente” vagão 

paulista – e mais de um terço na capital do estado. 

Mais números? Entre 1980 e 2000, por exemplo, o 

estado de São Paulo passou de 37,8% (mais de 191 mil 

famílias) para 58% (cerca de 674 mil famílias) do total de 

famílias consideradas ricas no país. Em português mais 

claro: há uma contínua concentração de famílias endinhei-

radas brasileiras no estado paulista. Não será raro achar um 

analista que atribua a combinação entre concentração de 

renda e perda da participação relativa na economia nacional 

ao ciclo de financeirização da riqueza.

Ou o que dizer de um estado que vê crescer o con-

sumo de supérfluos e artigos de luxo, que seu nível de 

renda continue mais elevado que a média brasileira, que 

a remuneração e as condições do mercado de trabalho 

permaneçam superiores ao resto do Brasil e que, por fim, 

corresponda a 32% do consumo do país, embora tenha 

pouco mais de 20% da população aqui residente?

fOrmOsa sem dOte

Se levados em conta os dois períodos sob análise 

– a nuvem nebulosa que se abateu com hiperinflação e 

crescimento medíocre, entre 1981 e 1993, e os ventos 

auspiciosos da estabilidade combinados com estagnação, 

a partir de 1994 – costuma haver um coro de lamúrias 

mais ou menos democratizado. Márcio Pochmann fala de 

uma longa marcha de agonia para São Paulo. Carlos Lessa 

diz que todos perderam com a década perdida (1980) e a 

década desperdiçada (1990). Outros economistas, como 

João Paulo de Almeida Magalhães, referem-se aos dois 

momentos como episódios marcantes de uma história 

de equívocos, na qual o Brasil como um todo abdicou de 

uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo. André 

Urani refere-se a São Paulo e Rio de Janeiro como baleias 

encalhadas, posto que perderam vigor econômico.

Também seria possível definir São Paulo com o mesmo 

atributo utilizado por Gomes Freire, o governador e capi-

tão-geral da capitania num distante 1738. Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul acabam de ser desligados do território 

paulista. Anos antes, em 1720, Minas Gerais já havia tomado 

o mesmo rumo, embevecida de ouro e pedras preciosas. 

Em carta ao rei, Gomes Freire fora ao ponto. São Paulo era 

uma “formosa sem dote”.

Os atributos e conclusões de hoje, no entanto, pare-

cem corretos, mas só parcialmente corretos. Aplicam-se 

àquele modelo industrial de um passado, ao que parece, 

já longínquo. A inversão de papéis dos setores de atividade 

econômica – no caso a estupenda onda de financeirização 

da economia brasileira – permite um caminho explicativo 

para a hipótese de que São Paulo não é mais a locomotiva 

da expansão nacional. Mas a elite paulista, mais rica e mais 

concentrada, parece continuar ganhando o jogo. 

O paulicentrismo agradece.

rodrigo-almeida@uol.com.br
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a
partir da proclamação de esgotamento 

da estratégia de industrialização por 

substituição de importações, em finais 

da década de 1980, a liberalização 

comercial e financeira passou a ser 

anunciada pelo governo e por vários 

especialistas como necessária ao reor-

denamento das condições estruturais para uma retomada 

do processo de desenvolvimento econômico brasileiro. 

Todavia, após quase duas décadas de adesão ao processo 

de globalização, três principais tendências são identificadas 

em uma análise de longo prazo: uma persistente queda da 

participação relativa do capital produtivo no estoque de 

capital fixo total; uma expansão rápida da renda de juros, 

que, atingindo a média de 29% da renda disponível bruta, 

entre 1993 e 2005, representa uma elevadíssima carga 

financeira sobre o produto total; e, como um resultado 

direto, a permanência da trajetória de baixo crescimento 

econômico que se conjuga, em seus efeitos adversos, com 

um processo persistente de desestruturação do mercado 

de trabalho e de reconcentração funcional da renda. Para 

explicitar as condicionantes estruturais e as causas dessa 

performance macroeconômica muito inferior à média 

histórica, este artigo propõe uma análise do período 

pós-liberalização, mobilizando os conceitos de base e os 

princípios metodológicos da Teoria da Regulação. Entre os 

resultados encontrados, a análise revelou a existência de 

um processo particular de financeirização da economia 

brasileira que bloqueia a acumulação de capital fixo pro-

dutivo, reduzindo o potencial de crescimento e de geração 

de emprego e de renda.

Partindo de uma perspectiva regulacionista, o artigo 

busca identificar as principais tendências macroeconômicas 

que marcam a economia brasileira no período pós-libera-

lização1. Entre 1950 e 1980, o dinamismo desta economia 

foi particularmente notável, com uma taxa média de 

crescimento do produto interno bruto da ordem de 7% 

ao ano. No intervalo 1967-1975, que se tornou conhecido 

como o período do “milagre econômico brasileiro”, a taxa 

média de crescimento do PIB foi ainda maior, atingindo os 

10% ao ano. Para muitos observadores, este país parecia, 

àquela época, rumar rapidamente para o rol das nações 

desenvolvidas. Todavia, a partir de 1980, tornar-se-ia 

progressivamente claro que esta economia havia perdido 

sua trajetória de forte expansão. Uma das explicações para 

essa baixa performance encontra-se nas próprias condições 

estruturais em que o regime de acumulação do “milagre” 

se consolidara. Um regime de crescimento impulsionado 

por elevadas taxas de lucro e de concentração da renda 

e da riqueza, no qual os ganhos de produtividade não 

contribuíam significativamente para o crescimento dos 

salários, comprometendo a evolução da demanda agregada. 

Nestas condições, a continuidade da acumulação dependia 

do aporte de capital externo para compensar a incompa-

tibilidade dinâmica entre o regime de produtividade e o 

regime de demanda. Com a queda brusca da entrada de 

capitais externos, durante a crise da dívida externa dos 80, 

essa condição não pôde mais ser satisfeita e a crise do 

modo de regulação e do próprio regime de acumulação 

tornaram-se patentes.

Em conseqüência, as tendências macroeconômicas 

seriam bem diferentes na década de 1980, marcada pela 

alta inflação e pela quase estagnação do produto. No 

entanto, as transformações institucionais do período de 

alto crescimento possibilitaram o desenvolvimento das 

estruturas financeiras brasileiras com um grau elevado de 

sofisticação. Quando as condições endógenas de reprodu-

ção do regime de crescimento se esgotam e a conjuntura 
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internacional adversa do período impede a continuidade 

do crescimento econômico forte, o eixo da acumulação de 

capital desloca-se, defensivamente e com o apoio do pró-

prio Estado, para o setor bancário-financeiro. A economia 

brasileira passa então a funcionar sob um regime de crise 

muito peculiar. De um modo aparentemente paradoxal, 

a conjuntura estagflacionista convertera-se no ponto de 

partida de um novo ciclo de acumulação financeira baseada 

na dívida pública e nos ganhos inflacionários. No período 

pós-liberalização e pós-real, os ganhos inflacionários 

seriam substituídos pela renda de juros fazendo com que 

o processo de financeirização entrasse em sua segunda 

fase. Desta vez potencializado por uma inserção de tipo 

neoliberal no processo de globalização, por um regime de 

política econômica centrado na estabilidade das finanças 

e na manutenção de superávits fiscais incompatíveis com 

o desenvolvimento econômico e social do país.

O período de industrialização substitutiva de importa-

ções foi particularmente notável pelo elevado dinamismo 

da economia brasileira, com o PIB per capita subindo a 

uma taxa média acima de 4% ao ano, apesar do rápido 

crescimento populacional. Com o avanço da industriali-

zação e da urbanização, o trabalho assalariado tornou-se 

a principal relação social de produção e de repartição e o 

Brasil deixara para trás sua condição de economia predo-

minantemente agrícola, transformando-se em um país em 

vias de desenvolvimento. 

Esse período de elevado dinamismo se interrompe com 

a crise do regime de acumulação responsável pelo chamado 

“milagre econômico” brasileiro, cujos desdobramentos se 

expressariam numa conjuntura macroeconômica inusitada 

tanto nos anos 80 quanto no período pós-liberalização. No 

primeiro caso, tem-se uma economia quase-estagnada com 

alta inflação, mas rápida acumulação bancária e financei-

ra; no segundo, baixo e instável crescimento econômico 

com reconcentração funcional da renda e novamente 

forte expansão financeira. Mas o período pós-liberalização 

destaca-se também pelo aprofundamento do processo de 

desestruturação do mercado de trabalho, numa sociedade 

que ainda não foi capaz de completar a institucionalidade 

da relação salarial.

A razão entre o estoque de capital fixo produtivo e 

o nível geral de emprego corresponde à intensidade do 

capital (capital intensity ou capital deepening), que é uma 

medida do grau em que a força de trabalho empregada está 

equipada com capital fixo produtivo. Conseqüentemente, 

os ganhos de produtividade e o ritmo de crescimento 

econômico dependem desta variável fundamental. Socie-

dades que possuem níveis mais altos para a intensidade 

do capital, tendem a apresentar padrões de vida mais 

elevados. O Gráfico 1 (gráficos e tabelas estão localizados 

no fim do artigo) mostra a co-evolução desta variável com 

o Produto Interno Bruto per capita. Entre os fatos estilizados 

da evolução econômica brasileira, destacam-se, a partir de 

1981, as quebras de tendências nas séries da intensidade do 

capital e do PIB per capita, sinais inequívocos da entrada da 

economia brasileira em um longo período de dificuldades 

macroeconômicas e estruturais. 

n o Gráfico 2, os ganhos de produtividade foram 

filtrados das flutuações de curto prazo, obtendo-

se um comportamento cíclico e tendencial. No 

período 1981-2004, a amplitude dos ciclos e as taxas de 

crescimento da produtividade são nitidamente inferiores 

às do período de substituição de importações, particu-

larmente no que concerne à produtividade do trabalho. 

Ressalte-se que este padrão permanece apesar da reestru-

turação industrial provocada por uma adesão neoliberal 

à globalização e defendida pela ortodoxia como a única 

forma capaz de corrigir as distorções do modelo anterior 

e recuperar a eficiência da economia. Além disso, as taxas 

de acumulação de capital fixo produtivo neste período de 

liberalização comercial e financeira são as mais baixas de 

toda a história do capitalismo industrial brasileiro. Como 

explicar esse novo padrão de evolução sem cair no lugar 

comum das teorias econômicas ortodoxas que buscam nas 

intervenções do Estado as causas dos problemas micro e 

macroeconômicos fundamentais?

Um terceiro fato estilizado da evolução econômica bra-

sileira pode ser constatado no Gráfico 3 e se expressa numa 

queda tendencial da participação do capital fixo produtivo 

(máquinas, equipamentos e infra-estrutura) no estoque de 
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capital fixo total. Este persistente declínio tem início em 1978, 

durante a vigência do Segundo Plano Nacional de Desenvol-

vimento (II PND, 1975-1979) e pode ser interpretado como 

um marco do fim de um modo de desenvolvimento baseado 

na substituição de importações. Para alguns economistas, 

a perda de participação do capital fixo produtivo estaria 

sendo compensada por um estoque em máquinas e equi-

pamentos mais eficiente, embora menor em volume. Ora, 

os ganhos de produtividade tendencial descritos no Gráfico 

2 e o baixo crescimento econômico não parecem corroborar 

esse otimismo, a não ser que se argumente, como o fazem 

alguns especialistas em economia industrial, que a melhor 

performance macroeconômica virá como um resultado 

necessário da eficiência no plano micro e setorial.

O s dados empíricos desafiam essa interpretação, pois 

se a reestruturação da indústria brasileira recuperou 

os ganhos de produtividade, notadamente entre 

1991 e 1996, esse resultado não impactou positivamente 

no desempenho macroeconômico. Apesar do aumento 

da produtividade da indústria nos anos 90, a economia foi 

incapaz de encontrar uma nova trajetória de crescimento 

forte e estável, necessária à continuidade de seu processo 

de desenvolvimento. A explicação pode ser encontrada nas 

configurações estruturais particulares dessa economia, que 

são, de fato, ocultadas por trás dos “bons fundamentos eco-

nômicos” divulgados pelo discurso oficial e pelas mídias.

acumulaçãO financeira e regimes de crescimentO 
numa perspectiva regulaciOnista

O surgimento e a estabilidade dos regimes de cresci-

mento econômico pressupõem a existência de condições 

estruturais particulares. Essas condições dependem das 

configurações vigentes das cinco grandes áreas da regulação 

macroeconômica, denominadas pela Teoria da Regulação 

como as cinco formas institucionais de base das economias 

capitalistas modernas: a relação salarial, que corresponde 

a uma determinada forma da relação capital-trabalho; o 

tipo de Estado; as características do regime monetário-fi-

nanceiro; as formas da concorrência e as modalidades de 

inserção internacional. 

Este conjunto de instituições fundamentais define o 

conceito de modo de regulação. No entanto, é preciso 

dirimir algumas dúvidas quanto às noções próximas de 

regulação e de regulamentação, pois possuem conteúdo 

diverso. Esta última refere-se às ações do Estado no plano 

micro e setorial, com vistas a influenciar o comportamento 

dos atores sociais, para induzi-los ou impedi-los de realizar 

determinados procedimentos. Este tem sido o principal 

objeto da teoria homóloga anglo-saxônica regulation 

theory, que dá suporte às políticas das chamadas agências 

regulatórias. Na abordagem francesa, o foco da análise é 

macroeconômico, pois se trata de investigar as condições 

estruturais que respondem pela performance macroe-

conômica no médio e longo prazos. Neste contexto, a 

regulamentação é apenas um dos momentos da regulação 

global ou macroeconômica, pois esta baseia-se também em 

procedimentos tácitos, convenções e práticas dos agentes 

econômicos que não se inscrevem numa lógica individual 

de otimização. É claro que as políticas regulatórias e os 

demais procedimentos de regulamentação terão um output 

macroeconômico, mas as macrorregularidades possuem 

certa autonomia relativa e não são sempre dedutíveis de 

comportamentos individuais ou microeconômicos.2

Neste contexto, as interações entre o político e o 

econômico tornam-se fundamentais porque delas depen-

dem os procedimentos de codificação das formas sociais 

que remodelam o modo de regulação e os padrões de 

acumulação de capital em sua dinâmica histórica. Nesta 

problemática fundamental, a economia brasileira tem se 

apresentado como um contra-exemplo ao otimismo das 

análises neoclássicas, já que a opção por uma forma neo-

liberal de adesão à globalização fora apreendida como se 

fosse a senha de entrada num mundo pleno de virtudes e 

benefícios irrecusáveis.

indicadOres de financeiriZaçãO da ecOnOmia Brasileira

De um ponto de vista teórico, um processo de finan-

ceirização tende a desenvolver-se toda a vez em que a 

acumulação de riquezas está assegurada preponderante-

mente por conversão direta da forma monetária em mais 

valor sob forma monetária ou financeira. A necessidade 
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de conversão indireta através das alocações produtivas 

da poupança das famílias e das empresas é reduzida pela 

detenção de ativos financeiros, por natureza, mais líquidos 

e de menor risco. Uma questão fundamental do ponto 

de vista macroeconômico refere-se aos impactos deste 

processo sobre a dinâmica da acumulação produtiva e do 

crescimento econômico.

No Gráfico 4 podem ser observadas as evoluções do 

multiplicador das taxas reais de juros SELIC e da taxa de 

financeirização, definida como a razão entre o estoque total 

de ativos financeiros em poder das famílias e das empresas 

(AF)3 e o estoque total de capital fixo produtivo (Kprod). Há 

dois momentos principais a serem destacados. No período 

1967-1990, a razão AF/Kprod expande-se independentemente 

do multiplicador das taxas reais de juros do governo e atin-

ge o nível médio de 8%. Esse crescimento foi decorrente 

das transformações institucionais promovidas pelo Estado 

brasileiro e, portanto, reflete o próprio desenvolvimento das 

estruturas bancárias e financeiras. No período 1964-1966, 

através do PAEG, o governo lança as novas bases estruturais 

para o funcionamento do mercado bancário-financeiro e de 

capitais, bem como o dispositivo institucional da correção 

monetária. Conseqüentemente, o crescimento da razão 

AF/Kprod expressou o aumento das operações envolvendo 

novos produtos financeiros que simplesmente não existiam 

antes das reformas institucionais. Todavia, esta relação apre-

senta um valor reduzido, comparativamente às magnitudes 

observadas durante a globalização (1991-2005). Neste 

segundo período, a taxa de financeirização expande-se 

rapidamente com o crescimento da taxa básica de juros 

da economia brasileira. 

a correlação positiva entre essas duas variáveis é um 

indício de que a financeirização no Brasil estaria 

sendo promovida principalmente pela elevada 

rentabilidade proporcionada por ativos que rendem juros. 

Trata-se de um padrão de financeirização diferente do 

observado em economias desenvolvidas, sobretudo, bem 

diverso do existente na economia dos Estados Unidos.4 À 

falta de uma melhor denominação, pode-se classificá-lo 

como um processo de financeirização por juros ou usurá-

ria, para contrastá-lo com o padrão vigente na economia 

americana, na qual a financeirização baseia-se no mercado 

de capitais ou em títulos de renda variável (ações) e num 

Apesar do aumento da 

produtividade da indústria 

nos anos 90, a economia 

foi incapaz de encontrar 

uma nova trajetória de 

crescimento forte e estável
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ambiente macroeconômico com taxas de juros reais bem 

inferiores às vigentes na economia brasileira.

Outra estatística relevante para uma análise desse 

padrão de financeirização por juros pode ser observada no 

Gráfico 5. A variável é o rendimento financeiro acumulado, 

calculado como a diferença acumulada entre os saldos 

médios representados por AF, mas agora como proporção 

da Renda Disponível Bruta (RDB). Observe-se que no ano 

de 2006, o rendimento financeiro acumulado atinge a 

surpreendente cifra de 55% da RDB, enquanto em 1974, 

auge do “milagre econômico” brasileiro era de apenas 

10%. Este fato sugere a existência de uma relação inversa 

entre ganho financeiro e crescimento econômico, porque 

a alocação da poupança das empresas e das famílias em 

ativos financeiros é uma alternativa de alta rentabilidade 

com baixo risco, vis-à-vis à alocação diretamente produtiva 

dos capitais.

As particularidades de um modo de regulação não 

derivam apenas de uma dada forma institucional, mas 

dos efeitos conjugados das configurações de suas cinco 

componentes. No entanto, os trabalhos sobre o fordismo5 

detectaram a presença de uma certa hierarquia das formas 

institucionais, no sentido de que uma delas apresentava-

se como determinante para as macrorregularidades que 

definiam os padrões de acumulação de capital. No caso 

específico dos regimes fordistas, a relação salarial ocupava 

o lugar de forma institucional hierarquicamente superior, já 

que as configurações das outras quatro áreas da regulação 

evoluíam de maneira a reproduzir e legitimar o compromis-

so institucionalizado entre capital e trabalho que emergiu 

das transformações socioeconômicas do pós-Segunda 

Guerra. Em regimes de crescimento à dominante financeira, 

esta descoberta da pesquisa regulacionista torna-se parti-

cularmente profícua. A acumulação rentista e patrimonial 

não pode desenvolver-se sem que o Regime Monetário-Fi-

nanceiro (RMF) adquira uma configuração compatível com 

o processo de financeirização das economias e sem que 

as outras formas institucionais evoluam em conformidade 

com a acumulação de riquezas com base na detenção de 

ativos financeiros. Isto significa que estamos diante de um 

novo modo de regulação, no qual o RMF ocupa o lugar de 

forma institucional hierarquicamente superior.

u ma das hipóteses mobilizadas nesta análise é a de 

que, ao longo dos anos 80, um padrão particular 

de financeirização da economia brasileira foi a base 

para o desenvolvimento bancário-financeiro. Mas certas 

condições institucionais permitiram que a dominância das 

finanças emergisse a partir do esgotamento e crise do regi-

me de alto crescimento do “milagre econômico” dos anos 

70. O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), 

de 1964, que estabeleceu as bases institucionais para a 

constituição de um moderno sistema bancário-financeiro, 

apresentava, contudo, uma peculiaridade: a criação do 

dispositivo institucional da correção monetária (CM), que 

possibilitava a indexação dos ativos financeiros à evolução 

da inflação. O objetivo governamental com a criação da CM 

era garantir aos credores da dívida pública a reposição das 

perdas inflacionárias sobre a detenção de títulos públicos 

e sobre os fluxos de renda correspondentes. 

Numa economia caracterizada por pressões inflacioná-

rias recorrentes, a CM tendia a reduzir os riscos de perdas 

financeiras e seria um fator de promoção do crédito e dos 

financiamentos à produção e ao consumo, necessários ao 

regime de alto crescimento que caracterizou o “milagre”. 
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Com o ambiente macroeconômico adverso dos anos 80, 

marcado pela crise da dívida externa, pelas tendências à 

estagnação e à alta inflação, a prática da correção monetária 

difunde-se e se torna a base de uma indexação generali-

zada de preços e salários. Um dos resultados diretos foi a 

completa perda da função de reserva de valor por parte 

da moeda emitida pelo Estado brasileiro, já que os ativos 

financeiros privados indexados à inflação substituíam com 

muito mais eficiência a moeda corrente nesta função. Essa 

“privatização” da função de reserva de valor representava, 

no entanto, uma base formidável para o desenvolvimento 

dos lucros bancários – já que, sob alta inflação, a liquidez 

passava a ser retida, administrada e criada endogenamente 

pelas instituições financeiras. 

Em conseqüência, um regime monetário-financeiro 

dual e inflacionista (moeda fiduciária emitida pelo Estado e 

moeda financeira indexada, emitida pelos bancos privados) 

pôde emergir e se consolidar com base na crise do regime 

de acumulação do “milagre”. As empresas financeiras 

expandiram sua participação no produto total através dos 

ganhos inflacionários que auferiam pela detenção e emis-

são dessa moeda indexada. Uma das peculiaridades desse 

RMF foi que essa dualidade monetária evitou a eclosão de 

uma hiperinflação clássica que teria provocado uma fuga 

em massa para ativos reais e moedas estrangeiras.6 Desta 

maneira, a década de 80 inaugura na economia brasileira, 

a primeira fase de um processo de financeirização centra-

do nos grandes lucros do setor bancário, derivados dos 

ganhos inflacionários apropriados por meio do dispositivo 

institucional da correção monetária. 

O Gráfico 6 mostra a evolução conjunta da taxa de 

inflação e da participação do valor adicionado pelo setor 

bancário-financeiro no PIB, mensurada pelo método SI-

FIM (Serviços de Intermediação Financeira Indiretamente 

Medidos) utilizado pelo IBGE, conforme recomendação 

do System of National Accounts (SNA)/1993, da ONU. 

Esta metodologia consiste em se considerar o diferencial 

entre juros recebidos e pagos pelas instituições financeiras 

aos demais setores da economia, como uma medida da 

contribuição do sistema financeiro ao valor adicionado total 

da economia.7 Ressalte-se que esta estatística representa 

apenas a parcela do produto que é apropriada pelas em-

presas financeiras e portanto exclui, por definição, a parcela 

recebida pelos rentistas, famílias e empresas do setor produ-

tivo. Conseqüentemente, a participação do valor adicionado 

financeiro no produto total não é um bom indicador do 

grau de financeirização de uma economia, pois representa 

uma medida da acumulação patrimonial apenas ao nível 

dos bancos e das demais empresas financeiras. 

e ntre 1947 e 1969, não se observa uma relação positiva 

ou mesmo uma conexão entre inflação e aumento 

da participação do valor adicionado financeiro no 

produto. A economia brasileira, ainda em sua etapa de 

industrialização, não possuía um sistema bancário-financeiro 

integrado e dotado da institucionalidade que lhe seria con-

ferida pelo PAEG. Este programa do governo estabeleceu 

as condições institucionais para as novas regularidades 

observadas no período 1970-1993, no qual as séries compar-

tilham uma tendência estocástica comum. A partir de 1970, 

quanto maior a taxa de inflação, maior a participação do 

sistema financeiro no produto total da economia brasileira. 

Este fato é inclusive reconhecido pelas autoridades mone-

tárias brasileiras. A acumulação bancária e financeira pôde 

desenvolver-se ao absorver parte considerável dos ganhos 

inflacionários deste período. Desta maneira, o RMF dual 

promovia a acumulação patrimonial e inaugurava a primeira 

fase da financeirização da economia brasileira. Uma finan-

ceirização baseada na moeda indexada e na reprodução 

das tendências à estagnação e à alta inflação. 8

Uma análise econométrica mostra que, entre 1970 e 

1993, período de vigência do regime monetário-financeiro 

dual e inflacionista, existia uma relação de equilíbrio de 

longo prazo expressa pela co-integração9 entre a taxa de 

inflação e a participação do valor adicionado financeiro no 

PIB brasileiro. A periodização foi efetuada mediante testes 

de estabilidade estrutural do CUSUM (Quadro1). Entre 

1948-1969, quando a economia brasileira ainda não dispu-

nha de estruturas bancárias e financeiras suficientemente 

desenvolvidas, a inflação não podia constituir-se na base 

para a acumulação bancária e financeira. A elasticidade-in-

flação do valor adicionado financeiro é muito reduzida e de 
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sinal negativo, expressando o fato de que, nesta época, um 

aumento de 1% na taxa de inflação reduzia em 0,07% a par-

ticipação do valor adicionado financeiro no PIB brasileiro. 

Todavia, no período subseqüente, 1970-1993, as instituições 

financeiras já dispunham de um moderno sistema de rede 

bancárias e de estruturas institucionais favoráveis à expan-

são deste setor. A elasticidade estimada eleva-se para 0,30. 

Agora, um aumento de 10% na taxa de inflação expande 

o valor adicionado financeiro como percentagem do PIB 

em cerca de 3%. Considerando-se que este período foi 

marcado pela alta inflação com forte componente inercial, 

pode-se compreender como a expansão bancária-financeira 

foi possível apesar de condições macroeconômicas tão 

adversas no plano nacional e internacional.

r essalte-se que a presença de co-integração entre o 

processo inflacionário de base inercial e o aumento 

da participação do valor adicionado no produto total 

da economia brasileira não deve ser interpretada como 

uma simples propriedade estatística de variáveis que divi-

dem uma tendência comum. Essa relação de equilíbrio de 

longo prazo é um resultado de características próprias do 

RMF vigente entre 1970 e 1993 e, enquanto tal, depende 

de condições institucionais específicas que emergiram 

àquela época. Ela expressa um padrão de regularidade 

macroeconômica induzido pelo modo de regulação e não 

um caso atípico ou uma distorção, face ao esperado pelas 

teorias econômicas ortodoxas. 

No período subseqüente, marcado pela liberalização 

comercial e financeira, a acumulação rentista se desenvol-

verá sobre novas bases institucionais e num ambiente de 

baixa inflação, mas com elevadas taxas reais de juros. Sob 

a hegemonia do pensamento econômico neoliberal, a 

economia brasileira redefine seu modo de regulação e todas 

as formas institucionais foram reconfiguradas num prazo 

relativamente rápido. Essa nova arquitetura institucional 

permitiu que os ganhos inflacionários fossem rapidamente 

substituídos pelos ganhos provenientes dos ativos de renda 

fixa conectados à dívida pública. 

O Plano Real fora bem-sucedido em reduzir as altas 

taxas de inflação, mas a combinação de liberalização finan-

ceira e comercial com elevado endividamento da economia 

brasileira, levou a uma forte pressão por taxas reais de juros 

extremamente elevadas pelos padrões internacionais. Um 

dos resultados foi a rápida expansão do rendimento finan-

ceiro real acumulado, elevando o peso político do capital 

financeiro e dos rentistas frente às decisões do Estado 

brasileiro em matéria de política econômica e das priori-

dades nacionais. Operava-se então uma transição forçada 

para um novo padrão de acumulação financeira, que não 

seria possível sem que um conjunto de transformações 

estruturais tivesse sido deliberadamente promovido pelo 

Estado brasileiro. Sob condições de democracia política 

e sob pressão das ideologias pró-globalização, nos anos 

90, o novo modo de regulação brasileiro encontrava suas 

condições de estabilidade institucional. Sua coerência 

macroeconômica vinculava-se agora a uma inserção de 

tipo neoliberal no regime internacional e no impulso que a 

acumulação patrimonial recebia do RMF à elevada restrição 

monetária. Fato que pode ser constatado pela reduzida e 

estagnada participação das operações de crédito no PIB 

brasileiro, registrada no Gráfico 7.

Neste contexto, as promessas dos economistas orto-

doxos e neoliberais pautavam-se no argumento de que os 

regimes de crescimento do período de substituições de 

importações haviam gerado várias distorções de ordem 

estrutural e macroeconômica. Tais distorções responde-

riam pelas tendências à estagnação e à alta inflação que 

marcaram os anos 80. Conseqüentemente, a liberalização 

comercial e financeira, conjugada com as reformas estru-

turais (privatizações, reestruturação industrial, reforma do 

Estado etc.), possibilitaria, como um resultado necessário, 

a retomada do processo de crescimento e de desenvolvi-

mento econômicos. O argumento reservava à poupança 

externa um papel-chave para o financiamento do inves-

timento produtivo no país. Mas a abertura comercial e 

financeira, acoplada às reformas estruturais, foi, contudo, 

incapaz de proporcionar as condições para um novo ciclo 

de crescimento econômico sustentado. De fato, a eco-

nomia brasileira terminou por prolongar as tendências à 

estagnação do produto que marcaram a década de 1980, 

mas agora sob baixa inflação e com taxas reais de juros 

B...
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que elevam sobremaneira o custo de uso do estoque de 

capital fixo produtivo disponível. Tão pouco se realizaram 

as promessas de que os investidores institucionais iriam 

espontaneamente impulsionar a base produtiva a partir 

das privatizações. Dados da Associação Brasileira das Enti-

dades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) 

– balanço consolidado de outubro de 2006 – mostram 

que os ativos de renda fixa representam 65,4% do total 

das aplicações dos fundos de pensão, enquanto os de 

renda variável ficam com menos da metade desse valor. 

Em conseqüência, essa poupança proveniente dos salários 

e gerida pelos investidores institucionais permanece muito 

pouco conectada às atividades produtivas, necessárias ao 

crescimento e ao desenvolvimento econômico do país.

As evidências empíricas sugerem que a renda de juros 

substituiu os ganhos inflacionários enquanto base da acu-

mulação patrimonial e do processo de financeirização da 

economia brasileira. Um padrão de financeirização sob alta 

inflação seria deslocado por outro, agora, sob alta taxa reais 

de juros e liberalização da conta de capital. Essa mudança de 

comportamento das taxas de juros fixadas pelo Banco Cen-

tral do Brasil pode ser atestada pelo Gráfico 8. No período 

pós-liberalização, as taxas reais de juros permanecem em 

patamares muito elevados, comparativamente ao período 

1974-1988, provocando uma forte transferência de renda 

da sociedade para os segmentos rentistas e detentores dos 

títulos da dívida pública e privada brasileiras.

Ao distinguir lucros empresariais de retornos provenien-

tes de ativos financeiros, a definição de renda financeira 

utilizada nesta análise é similar à proposta em EPSTEIN e 

JAYADEV (2005). São excluídos os dividendos de empresas 

não-financeiras e não são incluídos os ganhos de capital, 

em razão da dificuldade de obtenção de séries históricas 

completas e de boa qualidade. A renda financeira será 

definida como o fluxo total de juros reais recebidos pelo 

sistema bancário-financeiro, pelas empresas não-financei-

ras, famílias e rentistas. Trata-se de uma rentier income, 

porquanto proveniente da renda de juros sobre o capital. 

Esta definição está coerente com o padrão de acumulação 

financeira observado no Brasil, onde os títulos de renda fixa 

(aplicações em títulos públicos e privados remunerados por 

juros) possuem a maior participação nos ativos financeiros 

totais, reduzindo a atratividade do mercado de capitais 

(renda variável ou ações) e contribuindo para sua atrofia. 

Em sua primeira coluna, a Tabela 1 mostra a renda 

financeira correspondente ao fluxo total de juros reais 

recebidos pelo sistema bancário-financeiro brasileiro e 

sua repartição. Na segunda coluna, encontra-se o fluxo 

total de juros pagos às famílias e às empresas não-finan-

ceiras. Na terceira coluna, tem-se a parcela correspondente 

ao montante efetivamente apropriado pelas empresas 

financeiras. Observe-se que a parcela média paga pelo 

sistema bancário-financeiro brasileiro (SF) aos rentistas 

(famílias e empresas não-financeiras) chega aos 22,2% 

da renda disponível bruta no período 1993-2005. É uma 

cifra surpreendente, comparativamente à parcela dos juros 

apropriados pelo SF, que se mantém em uma média de 

7,1% no mesmo período. 

as cOnseqüências da financeiriZaçãO  

sOBre a geraçãO de empregO e de renda 

O Quadro 2 apresenta uma periodização da economia 

brasileira novamente com base numa análise de co-inte-

gração.10 A variável “uKprod” é o estoque de capital fixo 

produtivo ponderado pela taxa de utilização da capacidade 
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produtiva instalada; “PIBpc” é o produto interno bruto per ca-

pita; “POP” é a população total do país; “PIA” é a população 

em idade ativa (pessoas entre 14 e 64 anos, consideradas 

em idade de trabalho ou produtiva) e “N” é o nível geral 

de emprego. Três diferentes regimes de crescimento ou 

padrões de acumulação de capital foram detectados.11

O período 1950-1980 destaca-se por apresentar as 

maiores taxas de acumulação de capital fixo produtivo e 

de geração de postos de trabalho. O PIB per capita (PIBpc) 

apresentou uma taxa média de expansão de 4,51% ao ano, 

e o nível geral de emprego expandiu-se a 3,06%, portanto, 

em um ritmo mais de duas vezes superior ao encontrado 

no período de liberalização comercial e financeira. No 

segundo período, 1984-1993, a performance da economia 

brasileira avaliada pela dinâmica dessas variáveis é niti-

damente inferior à precedente. Os testes econométricos 

mostraram a ausência de uma relação de equilíbrio de 

longo prazo entre “N” e “u.Kprod”. Este fato pode estar 

ligado às tendências macroeconômicas e estruturais dos 

anos 80, caracterizados pela vigência de um regime de 

crise, no qual o desenvolvimento da acumulação bancária 

e financeira processava-se às expensas da acumulação de 

capital produtivo. De um ponto de vista teórico, as trans-

formações estruturais observadas são ainda insuficientes 

para produzir uma alteração significativa dos parâmetros 

do modo de regulação, mas já está em curso o processo 

de financeirização baseada nos ganhos inflacionários. Tudo 

se passa como se a economia brasileira funcionasse sob 

as mesmas configurações institucionais do período de alto 

crescimento econômico, exceto pelo fato de que agora o 

Estado deixa de ser a forma institucional hierarquicamente 

superior (FIHS), cedendo esta posição para o RMF na ar-

quitetura institucional que define o modo de regulação12. 

As razões para a mudança de hierarquia institucional 

encontram-se tanto na progressiva perda de autonomia do 

Estado, em face de um endividamento público crescente, 

quanto na forte ingerência do capital financeiro nacional e 

internacional sobre a política econômica e sobre as priori-

dades da administração pública central.

No terceiro e último período identificado pelos testes de 

estabilidade estrutural, 1996-2005, o desempenho macroe-

conômico é ainda pior do que o do segundo período. A taxa 

de acumulação de capital fixo produtivo em uso mantém-se 

em uma média anual de apenas 1,86%, enquanto o nível 

geral de emprego expande-se a uma taxa média de 1,33% e, 

portanto, abaixo da expansão média da população em idade 

O período 1950-1980 destaca-se 

por apresentar as maiores taxas de 

acumulação de capital fixo produtivo e  

de geração de postos de trabalho

B...
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ativa – PIA (2% ao ano). Observe-se que o crescimento 

da população brasileira no primeiro período (1950-1980) 

dera-se em um ritmo duas vezes superior ao do período 

pós-globalização (cerca de 3% ao ano), mas o PIB per capita 

expandia-se a um ritmo de 4,5% ao ano. Este fato desafia 

as atuais interpretações neo-malthusianas dos problemas 

sociais e econômicos brasileiros. Outra característica rele-

vante por suas conseqüências macroeconômicas refere-se 

às elasticidades-estoque de capital do emprego. No terceiro 

período, a elasticidade mais do que dobra em relação ao 

valor estimado para o período de vigência do modo de 

desenvolvimento por substituição de importações, passan-

do de 0,35, entre 1950-1980, para 0,74 entre 1996-2005. 

Isto significa que sob o atual padrão de financeirização do 

período pós-liberalização, o emprego mostra-se muito mais 

dependente da evolução do estoque de capital produtivo 

desta economia. Uma expansão de 1% no estoque de 

capital fixo produtivo em uso (“u.Kprod”) tenderia a elevar 

o nível geral de emprego em cerca de 0,74%. 

p ara se obter uma visão geral do modo como a 

dinâmica macroeconômica vem interagindo com 

a dinâmica demográfica brasileira, o Gráfico 9 

mostra a evolução da população em idade ativa (PIA) 

como percentagem da população total brasileira e do nível 

geral de emprego (empregados mais trabalhadores conta 

própria) como percentagem da própria PIA. Pode-se cons-

tatar a existência de dois diferentes padrões de evolução 

dessas relações. No período (1950-1989), as duas razões 

permaneceram muito próximas uma da outra em termos 

tendenciais, apesar da maior variabilidade da razão N/PIA 

provocada pela dinâmica dos ciclos econômicos. Todavia, 

o segundo padrão de evolução, observado no período de 

liberalização comercial e financeira (1990-2006), é comple-

tamente diverso. As duas séries se desconectam, pois o nível 

de emprego declina dramaticamente como percentagem 

da PIA. No primeiro período, a economia brasileira ainda 

proporcionava as condições macrodinâmicas e estruturais 

capazes de absorver a crescente oferta de força de trabalho 

provocada pelo aumento da PIA, sobretudo a partir de 

1965. Todavia, no segundo período, quando a economia 

brasileira adere ao processo de globalização, a geração de 

emprego mostra-se, de fato, incompatível com a expansão 

da PIA resultante da transição demográfica13. Esta evolução 

aponta, portanto, para uma dificuldade crescente em gerar 

postos de trabalho suficientes para a sociedade brasileira 

em presença da nova estrutura etária. Mas é também uma 

comprovação empírica da incapacidade do atual modelo 

econômico pós-Plano Real e pós-liberalização em propor-

cionar taxas mais elevadas e sustentáveis de expansão do 

produto, além de ser uma expressão óbvia de seu caráter 

excludente.

Observe-se que, após a queda acentuada no intervalo 

1990-1998, a razão PO/PIA se estabiliza em torno do pa-

tamar de 54%, mas a razão PIA/POP segue em expansão, 

pois se trata de uma tendência demográfica de longo 

prazo e atinge o nível de 67% em 2006. Mas o problema 

é que esta estabilidade da razão PO/PIA não significa que 
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a economia brasileira esteja numa posição confortável no 

que concerne à geração de postos de trabalho. É claro 

que a situação seria ainda mais dramática caso a queda 

continuasse, o que expressaria uma dificuldade estrutural 

maior para absorver a expansão da força de trabalho por 

parte do sistema econômico. Isto porque a PIA engloba 

a não-PEA (população não-economicamente ativa) e a 

PEA (população economicamente ativa). Esta por sua vez 

inclui os ocupados e os desocupados. Conseqüentemente, 

é possível haver uma compensação nas variações dos 

componentes que estão no denominador dessa fração. Por 

exemplo, um aumento da PEA equivalente a uma redução 

da não-PEA pode ocorrer pelo ingresso dos jovens ao 

mercado de trabalho e/ou pelo retorno dos idosos à força 

de trabalho. Se a demanda de mão-de-obra criada pelo 

estoque de capital fixo produtivo existente estiver abaixo 

da oferta de força de trabalho gerada pela expansão da PIA, 

então a taxa de desocupação subirá, mesmo que a razão 

PO/PIA permaneça constante.

um regime de acumulaçãO BlOqueadO pelas finanças

Um dos efeitos diretos da financeirização é a elevação 

das taxas esperadas de retorno dos projetos de investi-

mento, já que a rentabilidade de referência está centrada, 

não nos setores diretamente produtivos, mas no setor 

financeiro. Conseqüentemente, inúmeros projetos cujos 

impactos seriam relevantes do ponto de vista social e do 

desenvolvimento econômico nacional podem ser descar-

tados se suas taxas de retorno e de risco são avaliadas 

como não-satisfatórias pelos mercados financeiros e pela 

acumulação patrimonial. 

Uma explicação para o baixo dinamismo da economia 

brasileira pode ser encontrada a partir de uma análise dos 

determinantes da taxa média de lucro, uma variável-chave 

no processo de acumulação de capital fixo produtivo. 

Retornos maiores (menores) sobre o capital produtivo 

tendem a elevar (baixar) a taxa de acumulação. Por esta 

razão espera-se que essas variáveis compartilhem uma 

tendência de evolução comum. Para uma economia in-

dustrial moderna, e em situações normais, essas variáveis 

apresentam-se positivamente correlacionadas. 

O Gráfico 10 é um diagrama de dispersão múltipla, com 

as variáveis tomadas no período 1971-2005. A razão massa de 

lucro/ativos financeiros, no eixo horizontal, é uma proxy da 

parcela da poupança das empresas (lucros não-distribuídos 

aos proprietários de capital) que está sendo alocada em ativos 

financeiros e, portanto, não se destina aos investimentos 

produtivos. Conseqüentemente, a queda persistente deste 

indicador pode estar expressando a vigência de um processo 

de financeirização da poupança das empresas. Consideran-

do-se as tendências de longo prazo, as taxas de lucro e de 

acumulação de capital fixo produtivo permaneceram sob 

correlação positiva até inícios dos anos 90 e acompanharam a 

queda da razão massa de lucro/estoque de ativos financeiros. 

Numa economia financeirizada, os capitais buscam defensi-

vamente formas de valorização alternativas às imobilizações 

produtivas. Com o aprofundamento da liberalização comer-

cial e financeira, a taxa de acumulação de capital produtivo 

atinge o seu nível mais baixo de toda a série, precisamente 

quando a razão lucro/ativos financeiros também atinge seu 

patamar mais baixo. Mas um fato inusitado nesta fase de 

globalização da economia brasileira é que a recuperação da 

taxa média de lucro não se mostra capaz de impulsionar a 

acumulação produtiva, que permanece estagnada em um 

nível inferior a 2% ao ano. 

Segundo dados do Banco Central, os saldos dos 

investimentos em carteira (recursos de curto prazo e 

capitais especulativos) observados a partir da liberalização 

financeira não têm precedentes históricos no Brasil. As 

cifras atingem o patamar médio de US$ 5 bilhões trimes-

trais nos anos 90, o que significa praticamente 100 vezes 

a média vigente na década de 1970. A forte entrada dos 

investimentos diretos estrangeiros nos anos 90 deveu-se 

às privatizações e concentraram-se principalmente no setor 

de serviços. Desta forma, pouco impactaram na expansão 

da capacidade produtiva (CARNEIRO, 2002; GONÇALVES, 

2003). Conseqüentemente, não alteraram o padrão de 

estagnação da taxa de acumulação de capital fixo produtivo 

na economia brasileira.

Quanto ao recente crescimento das exportações brasi-

leiras, trata-se de um resultado em grande parte provocado 

pelo aumento da demanda externa pelas commodities 
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brasileiras e por uma substituição do consumo doméstico 

pelas vendas ao exterior. Como o regime monetário-fi-

nanceiro à elevada restrição monetária mantém baixo o 

consumo final das famílias, as empresas voltam-se para 

os mercados externos14. No período 1999-2005, apesar 

da participação das exportações no PIB ter crescido a 9% 

ao ano, a participação do consumo final decresceu a um 

ritmo de 1,3% ao ano, a partir de cálculos com as séries 

disponibilizadas no IPEADATA. O valor da elasticidade de 

curto prazo do PIB brasileiro com relação às exportações de 

bens e serviços é de fato muito baixo (0,06)15. Isto significa 

que um crescimento de 1% nas exportações brasileiras leva 

a um aumento de apenas 0,06% no Produto Interno Bruto. 

Este fato mostra que, apesar da boa performance do setor 

exportador, o Brasil ainda não dispõe de um regime de 

crescimento liderado pelas exportações (export-led growth 

regime), que poderia ser a base para a retomada de seu 

processo de desenvolvimento. Por outro lado, os gastos 

do governo e o investimento permanecem estagnados, no 

período 1995-2006, em valores médios de apenas 20% e 

17 % do PIB, respectivamente16.

p elo Quadro 3, pode-se constatar que, entre 1990 

e 2005, a parcela salarial reduziu-se em 30% do 

valor que apresentava em 1990, enquanto a pro-

dutividade do trabalho elevou-se em 22%. A carga fiscal 

líquida expandiu-se em 26%, em resposta às pressões 

dos mercados financeiros sobre as finanças públicas. Com 

relação à carga financeira em juros, optou-se por manter 

os dados em percentuais, porque o período 1990-1992 é 

atípico em razão do Plano Collor (1990) e teríamos uma 

base muito baixa para os índices dessa variável. Em sua 

tentativa de derrubar a inflação inercial brasileira, o governo 

daquela época determinou a indisponibilidade de 80% de 

todos os ativos financeiros, através dos quais o RMF dual e 

inflacionista se reproduzia. Um dos resultados foi a quase 

zeragem da carga financeira nesses três anos iniciais, além 

da brutal recessão de mais de 4% do PIB no ano de 1990. 

Ressalte-se o enorme patamar de 29% da carga financeira 

em juros sobre o produto, entre 1993 e 2005, base do atual 

processo de financeirização usurária. 

Segundo AGLIETTA (2001), o atual desenvolvimento 

dos mercados financeiros liberalizados tem impulsionado 

o enriquecimento privado sem encorajar o investimento 

produtivo. Mas o vetor principal do aumento da riqueza 

não tem sido a produção de bens e serviços novos, já que 

a taxa de crescimento da produção baixou. Conseqüen-

temente, as finanças não são neutras, mesmo no longo 

prazo, porque elas influenciam a alocação da poupança 

entre suas formas produtiva e improdutiva. A poupança 

investida nas transferências de propriedade sobre os 

ativos existentes é improdutiva, pois não se destina ao 

financiamento dos investimentos das empresas. Os capi-

tais simplesmente mudam de mãos sem que o estoque 

de riqueza do país tenha efetivamente aumentado. Em 

geral, os mercados financeiros proporcionam diversos 

produtos e serviços que não só respondem à busca de 

alternativas às imobilizações no setor produtivo, mas 

funcionam de modo aparentemente paradoxal. Por um 

lado facultam o acesso a recursos financeiros que possi-

bilitariam a expansão do investimento produtivo, mas de 

outro, e a depender das especificidades do RMF vigente, 

proporcionam também o acesso a ativos imateriais que 

permitem adiá-lo por tempo, a priori, indeterminado. Esta 

segunda modalidade implica uma alocação improdutiva 

da poupança das empresas e das famílias ou em sua 

financeirização. 

Para se investigar essa problemática no caso brasileiro, 

pode-se estimar a parcela do lucro líquido empresarial que 

foi efetivamente investida. Trata-se da parte dos lucros 

que não foram consumidos nem convertidos em ativos 

financeiros, pois se destinaram à formação de capital fixo. A 

taxa de acumulação é dada pela razão entre o investimento 

(formação bruta de capital fixo) e o estoque de capital fixo 

produtivo. Por sua vez, a taxa de lucro é calculada como a 

razão entre a massa de lucros e esse mesmo estoque de 

capital. Portanto, a divisão entre a taxa de acumulação de 

capital e a taxa de lucro fornece uma estimativa da percen-

tagem investida dos lucros empresariais, isto é, a parte da 

poupança das empresas que de fato financiou os novos 

projetos de investimento, por exemplo, em ampliação da 

capacidade produtiva instalada.

B...
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O Gráfico 11 registra a evolução de longo prazo da 

proporção investida dos lucros médios. Observe-se que esta 

razão ultrapassa os 60% no período de alto crescimento 

econômico, 1951-1979. Mas a partir de 1980, entra em uma 

trajetória de queda acentuada e tendencial, atingindo os 

32,6% no ano de 2006. Obviamente, cabe indagar-se sobre 

as destinações dos restantes 67,4% de lucro gerado nas ati-

vidades diretamente produtivas. Uma parte certamente foi 

consumida em bens de luxo por parte das classes de mais 

alta renda da sociedade brasileira. Outra parte foi absorvida 

sob forma de tributos, mas termina, em grande proporção, 

retornando aos detentores de capital, porque é o Estado o 

principal pagador da renda de juros aos segmentos rentistas 

nacionais e estrangeiros. Uma terceira parte vai realimentar, 

diretamente, o circuito da acumulação rentista e patrimonial 

e, conseqüentemente, entravar o crescimento econômico 

do país, porque impede a elevação da taxa de acumulação 

de capital fixo produtivo.

Nesta etapa da análise, um conjunto de testes econo-

métricos foram realizados para se medir a influência da 

renda de juros e da taxa de lucro sobre a evolução de longo 

prazo da taxa de acumulação de capital fixo produtivo. Os 

principais resultados foram reunidos no Quadro 4. 

O período 1970-1989 inclui tanto o apogeu e a crise 

do “milagre brasileiro”, quanto a primeira fase de finan-

ceirização por inflação. No que concerne às elasticidades 

de longo prazo, o coeficiente relativo ao termo que capta 

a financeirização não é estatisticamente significativo, mas 

sim o do coeficiente da taxa de lucro, revelando uma ele-

vada sensibilidade da taxa de acumulação de capital fixo 

produtivo às variações da taxa de lucro (1,9). Ressalte-se 

que este resultado é coerente com o fato dessas variáveis 

permanecerem em correlação positiva até o início das 

mudanças estruturais dos anos 90.

No segundo período, 1994-2005, lucro e acumulação 

se desconectam e o coeficiente relativo à taxa de lucro não 

é mais estatisticamente significativo, mas sim o coeficiente 

relativo à taxa de financeirização, que é agora negativo 

(-0,2). Um aumento de 10% da riqueza financeira como 

percentagem da renda disponível bruta reduz a taxa de 

acumulação produtiva em cerca de 2%. Embora o valor 

dessa elasticidade não seja elevado, este resultado deve ser 

interpretado juntamente com o fato de que, neste período, 

a taxa de acumulação de capital fixo produtivo perdeu sua 

sensibilidade à taxa média de lucro da economia brasileira. 

Conseqüentemente, esses resultados reforçam as evidên-

cias empíricas de que o atual regime de acumulação e de 

crescimento econômico no Brasil permanece bloqueado 

pelas finanças.

Os descaminhOs da pOlÍtica ecOnômica e  

as pOssiBilidades de refOrmas instituciOnais 

A economia brasileira destaca-se pelo seu pioneirismo 

na emergência de um processo de financeirização com 

características muito peculiares. Há um padrão de finan-

ceirização por inflação nos anos 80 e depois por juros, no 

período de globalização. Em ambos os casos a autonomia 

da política econômica reduziu-se drasticamente em razão 

da hegemonia das finanças e da influência dos rentistas 

sobre a forma institucional do Estado. Também em ambos 

os casos, o regime de crescimento se caracteriza por seu 

baixo dinamismo. O setor bancário-financeiro e os rentistas 

se apropriam de frações muito elevadas da renda nacional, 

em detrimento da acumulação de capital produtivo e da 

expansão do emprego e dos salários. Há de fato um proble-

ma estrutural maior, pois o ritmo de acumulação de capital 

fixo produtivo tem permanecido aquém do necessário a 

uma expansão do emprego que seja compatível com o 

crescimento da oferta de força de trabalho resultante da 

transição demográfica brasileira (elevação da percentagem 
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da população em idade ativa sobre a população total). A 

taxa de acumulação, estagnada em 1,8% ao ano, parece 

tão somente acompanhar a lenta expansão da demanda 

agregada provocada exogenamente pelo crescimento da 

população total (1,5% ao ano). Esta é uma das razões para 

a quase estagnação do produto per capita e pela baixa 

geração de postos de trabalho.

A política econômica de regime está centrada nos 

equilíbrios macroeconômicos de curto prazo e monitorada 

pelas expectativas dos mercados financeiros globalizados. 

Neste sentido, ela legitima e reproduz as regularidades 

macroeconômicas que tornam a alocação financeira dos 

capitais muito mais atrativa do que a alocação diretamente 

produtiva. Por isso a credibilidade do regime de política 

econômica foi restaurada mesmo sob um governo suposto 

de oposição. Todavia, em face da enorme concentração 

de riqueza e do fato da renda financeira ser apropriada 

principalmente por reduzida parcela da população, os 

efeitos deste padrão de financeirização sobre o consumo 

final não são significativos no nível agregado. O regime de 

demanda resultante torna-se então incompatível com uma 

retomada forte e sustentada do crescimento econômico. As 

possibilidades de reformas institucionais que superem essas 

restrições estruturais existem, mas dependem fundamental-

mente de um novo projeto de nação que articule as forças 

políticas em prol de um novo modo de regulação que possa 

ser a base de um regime de crescimento mais consentâneo 

com as reais necessidades da sociedade brasileira.

mbruno@ibge.gov.br
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1. A perspectiva regulacionista refere-se aos trabalhos da Escola francesa da 
Regulação desenvolvida por Robert BOYER, Pascal PETIT, Benjamin CORIAT, 
Michel AGLIETTA, Alain LIPIETZ e Bernard BILLAUDOT, para citar os mais 
conhecidos no Brasil.

2. Como observa BUNGE (1987), uma sociedade é um sistema de indivíduos 
inter-relacionados e, enquanto algumas de suas propriedades são meras 
resultantes de propriedades de seus membros, outras são derivadas de 
relações entre estes. É esta uma das razões para o desenvolvimento de teorias 
macroeconômicas que não são simples transposição dos comportamentos 
individuais de otimização para o plano agregado ou global.

3. Utiliza-se a diferença entre os agregados monetários M4 e M1 como uma 
estimativa do total de ativos financeiros não monetários.

4. Sobre a financeirização na economia norte-americana ver BOYER (2000) e 
KRIPPNER (2005). Para uma análise focada nos impactos deste processo so-
bre a acumulação de capital fixo produtivo, ver STOCKHAMMER (2004).

5. Modo de desenvolvimento predominante nos países da OCDE, no 
período 1945-1975, responsável pelo que Jean Fourastié classificou como 
sendo os “Trinta Gloriosos” anos de crescimento forte e estável do pós-
Segunda Guerra.

6. Esta é uma importante diferença com relação ao caso da economia 
argentina ou de outras hiperinflações clássicas.

7. Adiciona-se também a parte correspondente à cobrança por serviços 
relacionados, como as receitas provenientes de tarifas bancárias. Mas o 
SIFIM representa mais de 90% do valor adicionado financeiro.

8. Relatório do Banco Central do Brasil sobre as transformações do sistema 
financeiro brasileiro (1989-2000), disponível no site desta instituição, reco-
nhece que “o quadro inflacionário presente na economia brasileira desde 
1960 foi extremamente favorável ao sistema bancário. (...). Elevadas taxas 
de inflação contribuíram para alavancar a participação do setor financeiro 
na renda nacional”.

9. A presença de uma relação de co-integração significa que essas variáveis 
compartilham uma tendência comum de evolução, além da possibilidade 
de existência de um vínculo causal entre ambas. No caso em questão, 
os testes de causalidade de Granger mostram que variações da inflação 

provocaram expansões do valor adicionado financeiro e não o contrário, 
o que confirma que o processo inflacionário brasileiro foi benéfico para as 
instituições financeiras.

10. A análise de co-integração permite estimar as elasticidades de curto e 
de longo prazos entre variáveis macroeconômicas.

11. Para isto foram utilizados os testes de estabilidade do CUSUM (Cumu-
lative sum) e do CUSUMSQ (Cumulative sum of squares), implementados 
pelo software econométrico EVIEWS 4.1.

12. Segundo BOYER (1998), uma forma institucional é definida como hie-
rarquicamente superior se sua evolução impõe restrições estruturais quanto 
à configuração e à evolução das outras formas institucionais. É exatamente 
isto o que ocorre no caso das relações entre o regime monetário-financeiro 
pós-globalização já que as configurações e dinâmica das outras formas 
institucionais estão subordinadas à acumulação rentista e patrimonial.

13. Entre outros efeitos, a transição demográfica implica a elevação da 
participação da população em idade ativa (PIA), indivíduos maiores de 15 
anos e menores de 65, na população total (POP). Por isso o crescimento 
da razão PIA/POP é uma proxy do crescimento potencial da oferta de força 
de trabalho.

14. Uma análise empírica para o caso brasileiro, desenvolvida por Patrick 
Franco Alves (2007), mostrou que, apesar da apreciação cambial, as taxas 
de  lucro das firmas industriais exportadoras ainda permanecem superiores 
às das firmas não-exportadoras. Trata-se, portanto, de um grande incentivo 
para a busca dos mercados externos.

15. Por economia de espaço, os detalhes dos testes não serão explicitados.

16. Cálculos com a nova série do Sistema de Contas Nacionais do IBGE 
– referência 2000.

17. Matematicamente, a taxa média de lucro empresarial (Re) pode ser 
calculada pela equação                                                . 

Consequentemente, Re varia diretamente com as produtividades do capital 
e do trabalho e inversamente com o salário médio real, a carga financeira 
e a carga fiscal. Esta formulação é empiricamente relevante tanto no nível 
da firma quanto no plano macroeconômico.

NOTAS
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GRÁFICO 2 - CICLOS DA PRODUTIVIDADE E ACUMULAÇÃO DE CAPITAL FIXO PRODUTIVO (1951-2006)
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gráficO 2

ciclos da produtividade e acumulação de capital fixo produtivo (1951-2006)

fonte: iBge e ipeadata

GRÁFICO 1 - INTENSIDADE DO CAPITAL E PIB PER CAPITA (1950-2006)
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GRÁFICO 3 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL FIXO PRODUTIVO NO ESTOQUE TOTAL DE CAPITAL FIXO (1950-
2005)
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gráficO 3

participação do capital fixo produtivo no estoque total de capital fixo (1950-2005)

fonte: ipeadata

nota: linha de tendência por ajuste polinomial

gráficO 4

taxa de financeirização e multiplicador das taxas reais de juros do governo (1951-2005)

fonte: iBge e ipeadata

GRÁFICO 4 - TAXA DE FINANCEIRIZAÇÃO E MULTIPLICADOR DAS TAXAS REAIS DE JUROS DO
GOVERNO (1951-2005)
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gráficO 5

rendimento financeiro acumulado em proporção da renda disponível bruta (1951-2006)

fonte: Banco central do Brasil e ipeadata

GRÁFICO 5 - RENDIMENTO FINANCEIRO ACUMULADO EM PROPORÇÃO DA RENDA DISPONÍVEL BRUTA (1951-2006)
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gráficO 6

inflação e acumulação financeira (1947-2006)

fOnte: iBge, séries do valor adicionado (va) das instituições financeiras e fundação getulio vargas (fgv), séries do Índice geral de preços 
– igp-di.
nOta: Os eixos verticais estão em escala logarítmica. 
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gráficO 7

evolução do volume de crédito como % do piB (1970-2006)

fonte: ipeadata

nota: valores deflacionados pelo igp-di (média 2006=100) e o piB pelo deflator implícito do produto

GRÁFICO 7 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE CRÉDITO COMO %DO PIB (1970-2006)
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GRÁFICO 8 - TAXAS REAIS DE JUROS DO GOVERNO (1974-2006)
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Taxas Reais de Juros SELIC

NOTA: Séries reais calculadas pela Equação de Fisher. Curva tendencial por média móvel.

gráficO 8

taxas reais de juros do governo (1974-2006)

fonte: Banco central do Brasil

nota: séries reais calcultadas pela equação de fisher. curva tendencial por média móvel.
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gráficO 9

nível geral de emprego e transição demográfica (1950-2006)

fOnte: iBge, pen World tables-pWt 6.1 e marquetti (2003).

nOta: Os dados para o nível geral de emprego incluem os empregados e os trabalhadores por conta própria.

gráficO 10

lucro, acumulação produtiva e razão massa de lucro/ativos financeiros (1971-2005)

fOnte: iBge e marquetti (2003).

nOta: diagrama de dispersão múltipla (scater plot). as curvas tendenciais foram geradas por mínimos quadrados ponderados. 

GRÁFICO 9 - NÍVEL GERAL DE EMPREGO E TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA (1950-2006)
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gráficO 11

proporção do lucro médio investida em capital fixo

fonte: ipeadata e marquetti (2003).

GRÁFICO 11 - PROPORÇÃO DO LUCRO MÉDIO INVESTIDA EM CAPITAL FIXO
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FONTE: IPEADATA e Marquetti (2003)

Proporção do lucro médio alocada em ativos fixos

taBela 1

repartição da renda de juros em percentagem da renda disponível bruta (1993-2005)

AnO TOTAL DE REnDA  PARCELA PAgA àS fAmíLIAS E PARCELA 
 DE JUROS RECEBIDA EmPRESAS nãO-fInAnCEIRAS APROPRIADA 
 PELO Sf PELO Sf PELO Sf

1993 38,2% 10,0% 28,2%

1994 33,0% 20,4% 12,5%

1995 29,0% 23,3% 5,7%

1996 21,8% 17,0% 4,8%

1997 20,2% 15,6% 4,6%

1998 23,8% 19,1% 4,7%

1999 43,8% 39,4% 4,4%

2000 19,2% 15,5% 3,7%

2001 30,9% 26,2% 4,7%

2002 36,2% 30,9% 5,2%

2003 30,6% 24,7% 5,8%

2004 27,8% 23,0% 4,8%

2005 27,3% 23,9% 3,5%

Média 29,4% 22,2% 7,1%

fonte: iBge-coordenação de contas nacionais. dados primários originários do plano contábil  
das instituições financeiras - cOsif, do Banco central do Brasil.

B...
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quadrO 1

elasticidades do valor adicionado financeiro às variações da inflação (1948-1993)

PERíODOS ESTImATIVAS

[1948-1969] -0,068

[1970-1993] 0,301

fonte: Bruno (2005). 
nota: Os valores estimados medem a sensibilidade do valor adicionado financeiro às variações da taxa de inflação.

quadrO 2

capital fixo produtivo, piB per capita, população e emprego em três regimes  
de crescimento contrastados (1950-2005)

AnO U.KPROD PIBPC POP PIA n ELASTICIDADE DO EmPREgO  
      Em RELAçãO AO ESTOqUE  
      DE CAPITAL fIxO  
      PRODUTIVO Em USO

[1950-1980] 9,42% 4,51% 2,80% 2,89% 3,06% 0,3479

[1984-1993] 2,99% 0,89% 1,93% 2,41% 2,42% sem relação de longo prazo

[1996-2005] 1,86% 0,72% 1,49% 2,00% 1,33% 0,7379

fonte: cálculos próprios a partir das séries do iBge e marquetti (2003).

nOta: as variáveis estão em taxas médias de crescimento por período. Os detalhes dos testes econométricos são omitidos 
por economia de espaço.
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quadrO 4

impactos das taxas de lucro e de financeirização sobre a acumulação de capital fixo 
produtivo (1970-2005)

PERíODOS ESTImATIVAS

[1970-1989] Taxa de acumulação = –4,2 + 1,9 x Taxa de lucro + 0,04 x Taxa de financeirização (n.s.)

[1994-2005] Taxa de acumulação = 5,0 + 0,01 x Taxa de lucro – 0,2 x Taxa de financeirização (n.s.)

nOta: (n.s) representa uma estimativa não estatisticamente significativa. as variáveis foram tomadas em logaritmo natural. 
foi utilizada a razão rendimento financeiro acumulado / renda disponível bruta como taxa de financeirização. Os anos de 
1990 a 1993, foram retirados da amostra porque são atípicos em razão do plano collor e da alta inflação deste subperíodo.

quadrO 3

determinantes da taxa média de lucro empresarial na economia brasileira (1990-2005)

AnO Re PRK w PRL Ws fs (%) Ts 

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,1 100,0

1991 113,7 99,2 92,6 100,1 92,6 0,1 87,5

1992 109,3 99,8 95,6 99,0 96,6 0,2 86,8

1993 3,5 99,2 103,0 103,1 99,9 37,4 89,5

1994 26,5 100,4 95,1 108,0 88,1 32,6 103,4

1995 43,6 99,5 93,1 111,3 83,6 28,7 100,2

1996 62,7 101,3 98,2 117,1 83,9 21,5 103,2

1997 70,1 100,8 98,2 120,6 81,4 19,9 103,0

1998 61,1 100,0 98,9 119,6 82,7 23,3 96,9

1999 6,6 100,5 95,4 117,1 81,4 42,4 108,2

2000 73,5 101,4 93,1 117,4 79,3 18,6 110,9

2001 40,1 101,8 93,8 120,6 77,8 29,9 122,6

2002 25,4 104,0 90,4 119,4 75,7 35,0 132,2

2003 43,5 102,4 88,5 118,2 74,8 29,7 125,8

2004 47,2 103,2 87,1 121,8 71,5 30,3 124,1

2005 56,2 102,4 85,5 122,0 70,1 27,3 126,3

fonte: cálculos próprios.

nOta: Os símbolos re, prK, w, prl Ws, fs e ts representam, respectivamente, a taxa média de lucro empresarial, a produtivi-
dade do capital, o salário médio real, a produtividade do trabalho, a carga financeira e a carga fiscal líquida. com exceção de 
fs, que está em percentagem do piB, as demais variáveis estão em índice dos valores17.

B...
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A
mulher madura abriu a porta de sua 

cabana, uma casa assolada pela poeira, 

erguida no meio do nada. Ergueu o braço 

com o intuito de abrigar os olhos da luz do 

sol poente. Tentava enxergar melhor, pois 

um cavaleiro, tão solitário quanto a casa, se aproximava. 

O cavaleiro montava um cavalo desgastado sobre uma 

sela mexicana. Carregava ainda um sabre e vestia um 

grande sobretudo militar cinzento. Nas mangas do longo 

casaco, percebia-se três divisas amarelas de sargento. Para 

as pessoas atentas aos detalhes, esses signos revelavam 

parte da identidade e do passado do cavaleiro solitário. A 

história – pois estamos falando de um filme – passava-se 

no Texas, em 1868. O sobretudo cinzento assinalava que 

o cavaleiro combatera na Guerra da Secessão, nas fileiras 

confederadas. Para reforçar a mensagem, “The Bonnie 

Blue Flag”, a canção favorita dos rebeldes, por alguns 

momentos tornou-se o fundo musical da cena. Texano e 

envergando divisas amarelas, cor de identificação para 

a cavalaria no exército confederado (sendo azul para a 

infantaria e vermelho para a artilharia), o cavaleiro soli-

tário certamente servira num dos regimentos texanos da 

divisão do jovem general J.E.B Stuart, audaz comandante 

da cavalaria do Exército da Virgínia do Norte, sob as 

ordens do general Robert E. Lee, o mais venerado líder 

militar confederado. 

Todos estes símbolos poderosos estão condensa-

dos dentro de uma curta cena, a cena de abertura do 

filme “The Searchers” (1956), dirigido por John Ford e 

estrelado por John Wayne, o cavaleiro solitário. O filme, 

Let’s go home,

márcio scaLercio
historiador
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cuja versão em português denomina-se “Rastros de 

ódio” é, a meu juízo, um dos mais poderosos trabalhos 

de Ford, e conta com a melhor interpretação na longa 

carreira de John Wayne. Assisti a este filme pela primeira 

vez quando ainda era garoto, em preto e branco, pela 

televisão. Com certeza, um pecado. Mas compensava um 

pouco a ausência do telão e das cores impressionistas 

do Monument Valley, a locação da filmagem, o fato de 

tê-lo assistido ao lado de meu pai. Sem permitir que tudo 

isso que escrevo agora desabe na direção da pieguice 

mais melosa, digo apenas que foi com ele que aprendi a 

apreciar o cinema, especialmente as produções america-

nas estreladas por Humphrey Bogart, Gregory Peck, Rock 

Hudson, Gary Cooper e, é claro, John Wayne. As musas 

também não passaram despercebidas. Aprendi a saber 

apreciar mulheres fogosas como aquelas interpretadas 

por Maureen O’Hara, e até hoje concordo com a tese de 

que dificilmente serei capaz de ver um ser vivente mais 

belo do que Ava Gardner (Sinatra, entre muitos outros, 

concordava comigo).

Mas toda essa introdução é para apresentar o universo 

pessoal, inteiramente individual no qual enquadro a figura 

de John Wayne, nascido na cidade de Winterset, estado 

de Iowa a 26 de maio de 1907, (seu verdadeiro nome era 

Marion Michael Morrison). Neste ano de 2007, os fãs do 

ator comemoram seu centenário. Desde sua meninice, 

Marion, que devia nutrir algumas restrições acerca de seu 

nome de batismo, preferia que o chamassem pelo apelido 

de “Duke”, nome de um cão que tivera, um Airedale Terrier, 

companheiro inseparável que o seguia por toda a parte. Ao 

longo da vida, suas esposas (casou-se três vezes, e todas 

as suas esposas eram mulheres de origem hispânica), os 

amigos, os jornalistas e os companheiros dos estúdios o 

chamariam simplesmente de Duke. 

A família de Duke, de Iowa, mudou-se para a Califórnia. 

Naquela época os americanos, principalmente dos estados 

das regiões do Meio Oeste, Oeste e Sul mudavam-se com 

muita freqüência. Abandonavam suas pequenas cidades 

natais, cujas oportunidades pareciam-lhes ser muito mo-

destas, ou no caso dos fazendeiros, parte da família podia 

ser obrigada a mudar-se, já que a terra não era capaz 

de sustentar a todos. Nas épocas ruins, não raramente 

um fazendeiro era obrigado a deixar sua terra, pois não 

conseguira saldar a dívida hipotecária. Em meados do 

início do século XX, a economia da Califórnia crescia de 

vento em popa. Assim, pessoas solitárias, famílias inteiras 

dos Estados Unidos e muitas outras oriundas do México 

acorriam para a Califórnia na tentativa de colher um pouco 

desta prosperidade. A família de Duke viveu primeiro na 

cidade de Palmdale e, pouco depois, mudou-se de novo 

para Glendale, onde seu pai abriu uma farmácia. Duke 

logo tornou-se um rapaz forte, alto e parrudo, indicando 

precocemente como seria quando alcançasse a idade 

adulta. Durante o colegial, destacou-se como jogador de 

futebol americano. 

n
o ano de 1928, enquanto se preparava 

para a admissão na faculdade de direi-

to, Duke conseguiu um emprego meio-

expediente nos estúdios da Fox. Um dia 

Duke entrou com seu esfregão dentro 

de um dos estúdios e pôs-se a trabalhar sem perceber 

que uma gravação estava em andamento. O diretor, ao 

contrário de se enfurecer, considerou a situação divertida. 

Esperou sem dizer nada, na expectativa de testemunhar a 

reação do rapagão quando finalmente percebesse a gafe 

que cometera. Duke ao ver que havia invadido uma grava-

ção, desdobrou-se em apresentar desculpas acabrunhadas. 

O diretor soltou uma gargalhada e despediu Duke com 

alguns tapinhas em seu traseiro dizendo que aquilo não 

fora nada. Dali em diante, Duke sempre aparecia e era bem 

recebido pela equipe durante os trabalhos de gravação. O 

diretor em questão, aliás, era John Ford. 

Podemos imaginar como devia ser excitante a vida dos 

estúdios de cinema para um sujeito jovem como Duke. A 

questão é que a sua vida acadêmica não era lá grande 

coisa, especialmente porque o aumento de seu entusiasmo 

pela faina dos estúdios, esfriava suas inclinações pelos 

desafios estudantis. Ao abandonar a universidade, o passo 

seguinte era o de usar a influência de seus novos amigos no 

estúdio para conseguir oportunidades de testes como ator. 

Seu porte e estampa ajudavam bastante. Pouco a pouco, 

JOHN BUSH WAYNE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

119outubro•novembro•dezembro 2007



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

120 JOHN BUSH WAYNE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

121outubro•novembro•dezembro 2007

foi obtendo pontas em filmes e logo estava participando 

como protagonista em “produções B” que Hollywood 

nessa época filmava sem parar. 

Por longos anos, Duke trabalhou nos filmes B, produ-

ções que em termos artísticos eram pouco importantes, 

mas que lhe garantiram alguma experiência e um razoável 

salário semanal. Lembremos que nessa época, os Estados 

Unidos entrara em aguda depressão econômica, arrastan-

do o resto do mundo consigo. Enxames de desempregados 

e acampamentos de fazendeiros arruinados espalhavam-se 

pelo país exibindo um desespero tenso e amedrontado 

perante uma situação que parecia que não teria hora para 

acabar. Embora em termos econômicos Hollywood pareces-

se um oásis de prosperidade, resistindo invicta à Grande 

Depressão – pois os estúdios produziam como nunca – os 

roteiros dos filmes não deixaram de refletir fortemente o 

quadro da época. A Depressão era um evento repleto de 

dramaticidade. Os roteiristas sensíveis não permitiriam 

que tal filão de idéias escapasse. Era como se a Depressão 

estivesse na moda. 

D
uke começava a se aborrecer com o 

estreito universo artístico dos filmes 

B. Mas estar em Hollywood significava 

trabalho garantido e cheques semanais 

para preencher os bolsos. Circulando 

pela atmosfera protegida dos estúdios, manifestava dis-

cretamente sua contrariedade e sua disposição em tentar 

vôos mais altos em sua carreira. Talvez durante um carte-

ado de pôquer, ou mesmo em meio a numerosas rodadas 

de bourbon, John Ford, assíduo freqüentador das duas 

situações, possa ter ouvido da própria boca de Duke suas 

lamúrias e decidido conceder-lhe um teste para o novo 

filme que iria começar a rodar: “Stagecoach” (1939), em 

português “No tempo das diligências”. 

Não carece o gasto de numerosas linhas para discutir 

“Stagecoach”. Até os críticos franceses de cinema do 

Cahiers du Cinema – sempre inclinados a apreciar filmes 

lentos onde absolutamente nada acontece – gostaram 

da fita e classificaram-na como um clássico. Ford era um 

homem do ramo. Nem a espessa fumaça que brotava de 

seus inevitáveis charutos o impediam de enxergar um 

astro quando se deparava diante de um deles. O estágio 

nos filmes B emprestara a Duke o básico em matéria 

de interpretação cinematográfica. Ford considerava-o 

então, pronto para ser lapidado. Conta a lenda que 

Ford infernizou a vida de Duke durante as filmagens. 

O diretor foi rude, exigente, sarcástico e impiedoso. Se 

Duke desejava ser um astro, deveria trabalhar duro para 

conquistar isso. Os sets de filmagem de “Stagecoach” 

tornaram-se um tormento para Duke. O que compensava 

um pouco a rudeza do trabalho era o fato de Ford sem-

pre ter gostado de trabalhar com uma trupe composta 

quase sempre dos mesmos atores – incluindo o pessoal 

técnico e de apoio. Ward Bond, Henry Fonda, James 

Stewart, Harry Carey, Harry Carey Jr., Victor McLaglen, 

Ben Johnson, John Carradine, Ken Curtis, Donald Crisp, 

Ana Lee e Maureen O’Hara eram seus favoritos. Após a 

dureza de uma jornada de filmagens, inevitavelmente 

sacavam-se os cigarros, cachimbos e charutos, abriam-se 

as garrafas e alguém aparecia com uma sanfona ou um 

violão. Encorajados por Ford, a turma confraternizava 

e relaxava. Duke aproveitava a oportunidade para ir 

se integrando. Conta-se também que um dia, após as 

gravações de estúdio, Duke preparava-se para entrar em 

seu trailer, quando foi subitamente interceptado por uma 

mulher loira que o empurrou porta a dentro, literalmente 

“jantando-o” sexualmente. Os guardiões dos contos 

de Hollywood afirmam categoricamente que a loira em 

questão era Marlene Dietrich. 

O papel de Duke, Ringo Kid em “Stagecoach”, 

significou uma oportunidade devidamente aproveitada 

que o levou direto ao estrelato. Lá estava ele, alto, ainda 

esguio e atuando precisamente da forma que Ford de-

sejava. O diretor ajudou Duke a construir seu estilo de 

atuar. O resto, Duke foi acrescentando por conta própria 

com o passar do tempo. Aliás, lembro-me de uma cena 

marcante protagonizada por um outro ator anos depois. 

Trata-se de Jean Reno no filme “The profissional” (1994). 

Reno estava fazendo mímica para a menina. Ela devia 

adivinhar quem era o personagem que Reno imitava. Em 

determinado momento, ajeitou as vestes de um modo 
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peculiar e começou a simular uma forma de andar bem 

singular. Foi incrível como Reno reproduziu com perfeição 

naquela cena uma das marcas registradas de Duke: seu 

modo muito particular de andar. 

Finalmente, ainda sobre “Stagecoach”, o nome Ma-

rion Michel Morrison desapareceu da face da Terra sem 

deixar saudades. Nos créditos, Ringo Kid é John Wayne. 

Ainda na época dos filmes B, os executivos perceberam 

que o nome de batismo de Duke não era grande coisa. 

Primeiro trocaram para “Duke Morrison”... lamentável. 

Depois alguém sugeriu “Antony Wayne”, um general 

meio doido da Guerra da Secessão. Alguém disse que esse 

nome soaria por demais “italiano”. Por fim escolheram 

“John Wayne”. A princípio, quando Ford escalou Duke 

para o papel, alguns executivos do estúdio estranharam 

a escolha. Qual a razão de se escolher um desconhecido? 

Não seria melhor chamar Gary Cooper ou mesmo Joel 

McCrea? Ford, que nessa época já desfrutava de prestígio 

suficiente para ser o dono de seu próprio jogo, insistiu 

em Duke e a turma do escritório não teve outra saída a 

não ser se conformar.

 

A
influência de John Ford no modo de atuar 

e no tipo de mensagem que o ator John 

Wayne passava ao público parece ter sido 

decisiva. Ford desenvolveu um estilo muito 

peculiar de retratar nos filmes que dirigia 

seus temas favoritos: sua visão sobre os Estados Unidos, 

seu gosto pelos pioneiros da colonização, sua interpretação 

idílica da velha Irlanda e uma versão idealizada, quase 

“tolstoiana”, do caráter e da firmeza de propósitos do 

povo simples, das pessoas comuns. Ao mesmo tempo, 

trabalhava o lado obscuro disso tudo. Seus filmes mostram 

como foi violenta a conquista do continente, o massacre 

impenitente dos índios americanos, a ira, a raiva e a corrup-

ção dos grandes. John Wayne tornou-se um dos principais 

portadores das idéias de Ford. Encarnou um tipo que ao 

longo dos anos, muitos críticos de cinema e acadêmicos 

de diferentes ramos identificaram como “o americano”. De 

minha parte, acrescento mais um qualificativo: John Wayne 

encarnava com perfeição o “americano de Ford”. 

Sempre que assisto aos filmes de Ford sobre os 

Estados Unidos, percebo nas entrelinhas as idéias de 

Frederick Jackson Turner, historiador norte-americano de 

fins do século XIX que se tornou célebre devido à obra “O 

significado da Fronteira na História americana”, (1893). 

Segundo Turner, foram os povos da Fronteira que moldaram 

o caráter dos Estados Unidos moderno, algo similar ao 

que o sociólogo alemão Norbert Elias definiria mais tarde 

como o “habitus nacional de um povo”. De acordo com 

Turner, quanto mais os pioneiros e colonos adentravam 

o continente, mais se apartavam dos costumes e modos 

de vida de suas áreas originais, e mais “americanos” se 

tornavam. O caráter americano teria sido moldado e en-

durecido pelos desafios de conquistar as terras selvagens 

da Fronteira. Durante o processo, difícil, árduo e impiedoso, 

uma forma de seleção darwinista se impôs. A derrota, o 

fracasso e a fraqueza tinham como resultado inevitável a 

morte. Nos rincões desolados e ignotos, os colonos não 

podiam contar com a ajuda do Estado ou com o suporte 

de qualquer forma de autoridade. Dependiam exclusi-

vamente de si mesmos. Tornaram-se simultaneamente 

individualistas políticos – partilhando um sentimento que 

de um modo geral não precisavam do governo para nada 

– e estabeleceram comunidades dotadas de um forte 

sentido de cooperação. Turner afirmava que as grandes 

realizações de caráter sócio-político, que desimpediram o 

caminho para o arranque econômico dos Estados Unidos, 

se fundamentaram em reivindicações que contaram com 

um decisivo suporte dos povos da Fronteira. A lista é 

formada por elementos tais como, o fim da escravidão, o 

Homestead Act, a ferrovia transcontinental e o princípio 

da “Democracia Jacksoniana”. 

Quando seu assunto era a América, Ford jamais 

gastou rolos de filme encenando enredos em lugares 

tais como Boston ou Nova Iorque – territórios dos “al-

mofadinhas” na concepção do diretor. Ford “foi para o 

Oeste” e levou John Wayne consigo. O diretor colocou na 

tela o tal “espírito americano” que pode ser observado 

nas páginas de Turner e isso foi muito bem acolhido pelo 

público em geral. Quanto a Turner, ano após ano, à medi-

da em que a pesquisa histórica tornou-se mais rigorosa, 

JOHN BUSH WAYNE
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sua obra foi acusada por alguns de ser uma grosseira 

generalização; outros foram mais além e acusaram-no 

de ser um mistificador. Porém, como negar que mesmo 

que o trabalho de Turner não contasse com o rigor das 

boas pesquisas históricas, o autor soube como ninguém 

colocar em palavras o que os americanos imaginavam 

sobre eles próprios e o seu país? John Ford num de seus 

filmes, deu a resposta definitiva para isso. Na parte final 

do filme “The man who shot Liberty Valenc” (1962), cujo 

título e português é “O homem que matou o facínora”, 

o editor do jornal Shimbone Star, periódico fundado 

pelo honorável (e ébrio) Dutton Peabody, afirma que 

“no Oeste, quando a história se torna lenda, imprime-

se a lenda”. 

Mas voltando a Duke (ou John Wayne), existe persis-

tentemente o debate quanto a sua competência como ator. 

Já ouvi gente inteligente dizendo que não passava de um 

canastrão. Outros afirmam que John Wayne interpretava 

como ninguém... apenas John Wayne. Há também a forte 

opinião de que Duke era um reacionário demente. Decerto, 

“Green Barets”, (1968), não foi o melhor momento de sua 

carreira. E concordo, do meu ponto de vista, Duke era de 

fato um reacionário demente. Mas o talento do ator não 

estaria inapelavelmente separado das opiniões políticas 

que o sujeito possui? 

Estou convencido que Duke era de fato um ator e 

tanto, em virtude de sua performance em “The Searchers”. 

Naquele momento, John Wayne atingira sua maturidade 

profissional e a mão de direção de Ford parecia estar “no 

ponto”. Ethan Edwards, o personagem principal não era 

de modo algum uma figura trivial. Ford devia nutrir uma 

confiança muito grande em Duke ao escalá-lo para o 

papel. Em “The Searchers” nos deparamos com um John 

Ford velho. Naquele momento, mais do que em qualquer 

outra época de sua carreira, desfrutava da liberdade de 

fazer tudo o que queria, de filmar como e o que desejasse. 

Ford queria contar uma história em que tentaria revelar 

tudo aquilo que pensava sobre os americanos, e concen-

trou em Ethan Edwards a “coisa toda”. Ethan é teimoso 

como uma mula. A derrota confederada na Guerra Civil 

era para ele absolutamente inaceitável. A guerra terminara 

em 1865, e ele só retornara para casa três anos depois. 

Irascível, ainda vestia o cinza e mantinha consigo o velho 

sabre. O reverendo e capitão dos Texas Rangers Samuel 

Johnston Clayton (Ward Bond) lembra ao deparar-se com 

Ethan que não o vira no dia da rendição. Ethan retruca 

que não acreditava em rendições.

e
than voltara para casa e logo descobriria 

que não teria mais casa alguma. Os co-

manches invadiram o rancho e mataram 

seus parentes. Raptaram suas duas so-

brinhas, uma delas, apenas uma criança, 

Debbie. Durante a perseguição inicial, descobre que a mais 

velha também fora morta. Cobre o corpo da moça com 

seu sobretudo cinza. Ethan inicia uma busca que duraria 

longos anos para encontrar Debbie. Acompanhando Ethan 

na busca estava um rapaz mestiço, meio branco, meio índio 

que o próprio Ethan havia resgatado de um massacre 

quando ainda era um bebe, Martin Powley (Jeff Hunter). 

Rapidamente Martin descobre que Ethan não deseja 

resgatar Debbie. Ethan é racista, odeia os índios, odeia 

os comanches. Com o passar dos anos, se sobrevivesse, 

Debbie cresceria e se tornaria uma mulher. Seu corpo seria 

conspurcado pelos selvagens e, uma vez educada por eles, 

Debbie se tornaria uma comanche. Ethan quer matá-la. 

Em vários momentos da história, o lado obscuro da 

personalidade de Ethan se revela da forma mais odiosa. 

Maltrata Martin em virtude de seu sangue cherokee, 

mutila cruelmente o cadáver de um comanche morto, fita 

com desprezo e ódio infinito algumas garotas resgatadas 

pela cavalaria que viviam com os comanches. Quando 

finalmente se depara com o chefe comanche Scar morto, 

tira-lhe o escalpo sem hesitar. Ethan quer limpar a terra 

de selvagens, deseja eliminar todos os comanches, mas no 

processo, comporta-se exatamente como um selvagem. 

Ethan é obcecado pelo seu ódio, incapaz de socializar 

com quem quer que fosse diferente dele. Imagina que com 

uma boa dose de violência pode resolver quase tudo. O 

personagem apresenta os traços de um Ted Roosevelt, pois 

não empresta crédito a qualquer alternativa em face ao 

adversário, a não ser o peso de um bom big stick. 
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Para um ator como John Wayne, regularmente habitu-

ado a encenar o “good guy”, interpretar Ethan Edwards 

deve ter sido bem difícil. Duke jamais manifestou qualquer 

interesse nos métodos de interpretação artística propostos 

por Stanislawsly, porém, de acordo com o testemunho 

de Harry Carey Jr., que também atuou no filme, a atitude 

de Duke durante as filmagens foi digna de um discípulo 

do Actor’s Studio. Nas horas de folga, durante o jantar 

ou nos momentos de carteado, Duke mantinha o foco. 

Diferentemente de outras produções onde sempre brin-

cava ou pilheriava, Duke, compenetrado, continuava com 

Ethan Edwards na cabeça. Há quem diga que o ator é 

uma esponja. Em “The Searchers” John Wayne absorveu 

os tenebrosos defeitos e algumas qualidades que Ford 

diagnosticava nos americanos. 

Apenas pela frase final do parágrafo acima, sinto-

me convencido que John Wayne foi um grande ator. 

Quanto ao fato de ter sido também um reacionário 

demente, nada mais fácil de se verificar. Basta a leitura 

de uma de suas entrevistas, na qual afirma claramente 

que embora reconhecesse que a colonização havia mal-

tratado cruelmente os índios, e que os afro-americanos 

com efeito não desfrutaram de oportunidades justas 

durante muito tempo, nada disso modificava sua opinião 

favorável à supremacia branca, pois enquanto os índios 

e os negros não estivessem devidamente preparados, 

não deveriam pretender dirigir o país ou exercer car-

gos de responsabilidade. Deve ter sido por isso ou por 

muito menos que o presidente Ronald Reagan batizou 

o aeroporto de Orange County, Califórnia com o nome 

de John Wayne. 

N
a parte final de “The Searchers”, após 

um ataque geral contra o campo de 

Scar, Ethan finalmente depara-se 

sozinho com Debbie (Nathalie Wood 

pós-adolescente). Não obstante o 

ódio, o racismo, o cinismo e a impiedade manifestados 

durante todo o filme, existe algo de bom, de essen-

cialmente generoso em Ethan. Ele ergue uma Debbie 

apavorada nos braços, para logo depois segurá-la 

ternamente dizendo: ”Let’s go home, Debbie”. São 

as últimas palavras de Ethan no filme. São as últimas 

palavras do grande ator John Wayne.

scalercio@link.com.br
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e
m dezembro de 2006, o governo do Irã patrocinou um congresso internacional para discutir 

a veracidade histórica do extermínio de judeus pela Alemanha nazista. Reuniram-se em Teerã 

dezenas de acadêmicos mais ou menos obscuros e conhecidos negacionistas (historiadores, 

profissionais ou não, que negam a existência do genocídio) de diversas nacionalidades. Dentre 

os participantes do evento, chamava a atenção um grupo de homens de longas barbas e cabeças co-

bertas. Eram judeus haredim (ortodoxos), que estavam ali não para negar o genocídio, mas para criticar 

o uso político que dele fazem os sionistas e o Estado de Israel.

O fato de Teerã organizar um evento para questionar o extermínio de judeus não causa surpresa. 

Afinal, na busca por consolidar sua liderança no Oriente Médio, região majoritariamente árabe e sunita, 

o Irã, um país persa, xiita e que nunca se envolveu em uma guerra direta com Israel, tem buscado apre-

sentar-se como o grande adversário do sionismo. Questionar o extermínio significa, portanto, colocar 

em questão um dos pilares fundamentais sobre os quais o movimento sionista consolidou, política e 

moralmente, sua proposta de criação de um estado nacional para os judeus na Palestina.

Mais difícil de compreender é a presença de haredim no evento. Afinal, se Israel se apresenta ao 

mundo como um estado judaico, como podem judeus ortodoxos a ele fazer tão ferrenha oposição? 

Colocando a questão em outros termos: qual, afinal, a relação entre judaísmo e sionismo?

JudaÍsmO: BrevÍssimO guia para iniciantes

A crença básica do judaísmo é a de que existe apenas um deus, criador de tudo e de todos, oni-

presente e onisciente. Através de Moisés, tal deus e os judeus celebraram um pacto, que impunha aos 

últimos uma série de obrigações – para além dos Dez Mandamentos, seguem-se outras 613 mitzvot, ou 

obrigações, que vão da recusa à idolatria à não opressão dos fracos; do respeito ao shabat, o sábado, 

às regras dietéticas; do amor ao próximo ao respeito aos pais, além de regras relativas à caridade, à 

colheita, ao vestiário etc. Por tal pacto, os judeus deveriam se transformar em um povo de sacerdotes, 

a conduzir a humanidade no caminho da redenção. Em retribuição, Deus teria dado aos judeus a sua 

Terra Prometida, Canaã. Diferentemente do cristianismo, portanto, o judaísmo não é uma religião que 

busca ativamente a conversão do não-judeu, embora a aceite. O não-judeu, se justo, pode ser redimido 

permanecendo não-judeu. Por tal razão, o calendário judaico inicia-se no gênesis, a criação do mundo 

e dos homens, e não no nascimento de um reformador ou profeta particular, como Jesus.

Ocorre que, em diversos momentos, os judeus não teriam estado à altura das exigências do pacto, 

cometendo, dentre outros pecados, idolatria, revolta e soberba e, por tal razão, Deus os teria enviado ao 

exílio. Esta, segundo a tradição judaica, é a origem da Diáspora. Mais do que o exílio de um território, a 

Diáspora representaria a indignação de Deus para com seus pactuantes, devendo estes, na condição de 

exilados por vontade divina, aceitar resignadamente tal situação, tornando-se bons súditos e cidadãos de 

seus países de adoção. Ao mesmo tempo, deveriam continuar a estudar a lei e a respeitar as mitzvot, na 

esperança de que Deus enviasse seu messias, dando início à redenção e ao retorno à Terra Prometida.
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aos ultimos uma serie de obrigacoes
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Dadas as condições de dispersão nas quais o judaísmo se desenvolveu, distribuído por vastas re-

giões geográficas e culturais e sem uma autoridade centralizada da qual emanassem toda a autorida-

de, o direito, a doutrina e os dogmas – como no catolicismo –, acabaram por se produzir, em seu seio, 

diferentes liturgias e formas de expressão cultural. De modo sintético, três grandes grupos judaicos se 

constituíram ao longo dos séculos:

• os sefaradim, que, após terem sido expulsos da Espanha, em 1492, espalharam-se pela bacia do 

Mediterrâneo (norte da África, Itália, Bálcãs, Império Otomano), permanecendo ligados às suas raízes 

ibéricas e ao ladino (derivado do espanhol);

• os mizrahim ou orientais, oriundos do mundo árabe, da Pérsia e Ásia Central, fortemente influen-

ciados pelas culturas e línguas destas regiões;

• os ashkenazim que, a partir da Alemanha, se espalharam pela Europa Oriental. Em contato com 

católicos e ortodoxos germânicos e eslavos, construíram uma nova língua, o idiche, um alemão com 

influências eslavas e grafia hebraica, e afastaram-se em termos culturais, litúrgicos e étnicos dos sefa-

radim e mizrahim.

De sua origem, em fins do século XIX, até a criação do Estado de Israel, em 1948, o sionismo foi um 

fenômeno ashkenazi.

O JudaÍsmO ashKenaZi e a mOdernidade

As origens do judaísmo ashkenazi são controversas, mas provavelmente ele resultou de uma série de 

migrações de judeus do Império Romano que penetraram no centro e no leste europeus pela bacia do 

Mar Negro, por um lado, e pela península itálica, por outro. Neste processo, eles foram tanto se casando 

com convertidos de outras religiões como recebendo novos conversos, tanto de povos eslavos como 

germânicos. Por volta do século XIII, o judaísmo ashkenazi já era uma realidade consolidada em boa 

parte da atual Alemanha e, nos séculos seguintes, nas atuais Polônia, Hungria, Lituânia, Bielo-Rússia, 

Ucrânia, Romênia e Moldávia (onde o idiche receberia contribuições latinas).

Vivendo entre cristãos em sociedades hierárquicas, estamentais e com autoridades políticas frag-

mentadas, sendo-lhes vedado o acesso a diversas ocupações e à terra, os ashkenazim acabaram por 

dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Convidados a permanecer ou expulsos de cidades, regiões ou 

reinos inteiros, ao sabor das vicissitudes políticas de duques, condes, barões ou reis, tais judeus aca-

baram por limitar seus contatos com o mundo exterior às necessidades impostas por suas atividades 

profissionais. Internamente, criaram uma extensa rede de escolas talmúdicas e sinagogas, instituições 

de ajuda mútua e cemitérios. No século XIV, cidades como Riga e Cracóvia eram importantes centros 

espirituais judaicos. Nos séculos seguintes, novos e importantes centros chassidim iriam a elas se somar, 

como Beltz, Satmar e Lubavitch.

O chassidismo, surgido na Polônia no século XVIII, na conjuntura da crise final do estado polonês (a 

partir de 1795, os judeus da Europa Oriental, até então sob jurisdição lituano-polonesa, passaram para 

a jurisdição das casas dinásticas Romanov, russa, Habsburgo, austríaca e Hohenzollern, prussiana), iria 

representar uma profunda divisão dentro do judaísmo ashkenazi. Pregando uma vivência mais lírica do 

judaísmo, o chassidismo rejeitava o que entendia ser o intelectualismo e a frieza do judaísmo rabínico, 

que desprezaria a emoção do contato com o criador pelo respeito legalista às normas do pacto. Os 

opositores dos chassidism, que passaram a ser conhecidos como mitnagdim, acusavam os chassidim de 

práticas anti-judaicas, como suas liturgias envolvendo danças e manifestações de alegria, ou a reverência 
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aos tsadikim , líderes em torno dos quais formaram-se cortes em várias cidades e schtetlach (aldeias 

judaicas) da Europa Oriental. Para além de diferenças a respeito da liturgia, chassídicos e mitnagdim 

representavam também clivagens sociais e culturais, ainda que não absolutas, entre os ashkenazim. 

O mundo chassídico tendeu a se consolidar entre os judeus mais pobres do mundo eslavo da Europa 

Oriental, ao passo que o mitnagdi, que tinha seu centro irradiador em Vilna, a Jerusalém da Lituânia, 

entre os judeus do mundo germânico e de estratos sociais mais elevados. Para além de tais diferenças, 

mantinham-se entre os chassidim e os mitnagdim as mesmas visões do papel do judeu no plano da 

salvação divina e das razões da Diáspora.

Com o advento da modernidade, com a conseqüente separação entre Estado e confissão religiosa, 

a formação dos modernos Estado-Nação, a industrialização, a urbanização e a crise das autoridades e 

comunidades tradicionais, os ashkenazim viram-se diante do desafio de redefinir suas inserções no seio 

das sociedades em que viviam: deveriam eles manter-se fiéis ao seu modo de vida tradicional, ao preço 

de permanecerem apartados dos novos direitos, deveres, identidades e lealdades que se construíam 

no âmbito dos Estados-nação, ou incorporar-se a tais Estados e sociedades nacionais, ao preço de se 

afastarem de seu modo de vida tradicional?

NIPOJEWS DO DESERTO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

137outubro•novembro•dezembro 2007 137OUTUBRO•NOvEMBRO•DEzEMBRO 2007

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

Várias respostas foram construídas a tal desafio: aqueles que sentiram a modernidade como uma 

libertação da tradição, abraçaram, no século XIX, as novas identidades nacionais na Alemanha, Áustria-

Hungria, Inglaterra e França, chegando muitos a se converter ao cristianismo, ou aderiram aos grandes 

movimentos revolucionários da Polônia e Rússia; os que a sentiram como uma ameaça, rejeitaram-na 

e, passando a ser conhecidos como ortodoxos, tais chassidim e mitnagdim encerraram-se em suas de 

casas de estudos de pequenos shtetlach, à espera do Messias. Houve também aqueles que buscaram 

articular modernidade e tradição, seguindo os passos de Moses Mendelsohn (1729-1786), o principal 

filósofo da Hascalá, o Iluminismo judaico. Em 1792, em meio às objeções à extensão de direitos civis 

aos judeus austríacos, segundo as quais os judeus não se identificavam com nenhum país, nem po-

deriam por ele lutar, dado que esperavam por seu Messias e pelo retorno a Sion, Mendelsohn deu a 

resposta que articularia fé na esfera privada e cidadania na esfera pública: as esperanças messiânicas 

tinham natureza espiritual, não temporal, não tendo qualquer influência sobre o comportamento cívico 

de um indivíduo. Tal foi o caminho dos judeus alemães que se tornaram fiéis súditos do Império, ou 

dos franceses que, atendendo ao chamado de Napoleão, definiram-se como franceses de fé mosaica. 

Houve ainda aqueles na Europa Oriental que, a partir do idiche e do universo do shtetl, construíram um 

folclore, a música klezmer e uma nova literatura, dando os primeiros passos do que poderia vir a ser 

uma identidade cultural judaica laica, internacionalista e idichista. Destes, muitos aderiram ao partido 

socialista Algemeiner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poylin und Russland (União Geral dos Trabalhadores 

Judeus da Lituânia, Polônia e Rússia), defendendo a revolução e a manutenção de suas identidades 

culturais. A emigração foi outra das respostas dos ashkenazim às profundas transformações ocorridas 

na virada do século XIX para o XX na Europa. Entre 1880 e 1920, cerca de quatro milhões de judeus 

russos e poloneses migraram para as Américas, onde construíram novas identidades, como a do judeu 

americano, ou afastaram-se por completo da tradição religiosa e cultural de seus antepassados. O 

sionismo foi mais uma das respostas dos ashkenazim à modernidade: ao conceber o judaísmo como 

uma nação, à moda européia, e não como uma religião, os sionistas defendiam a criação de um Estado-

Nação para os judeus.

No espectro político-ideológico ashkenazi, o sionismo permaneceu como corrente minoritária até a 

Segunda Guerra Mundial. Seu grande impulso se deu, justamente, no clima de comoção generalizada do 

pós-guerra, quando a extensão dos crimes nazistas foi revelada e o espetáculo de centenas de milhares 

de sobreviventes em campos de concentração, que nenhum país se dispunha a receber, chocaram 

profundamente a opinião pública internacional. Nesse cenário, o movimento sionista ganhou novos 

adeptos dentro e fora das comunidades judaicas de vários países, além do apoio oficial de diversos 

governos, conseguindo viabilizar seu projeto de um Estado para os judeus, com a fundação do Estado 

de Israel em 1948. No entanto, dada a ausência de uma autoridade centralizada no judaísmo, a recepção 

ao sionismo não foi monolítica entre as diferentes correntes judaicas. No campo religioso ashkenazi, ao 

menos três grandes posições em relação ao sionismo vigoram ainda nos dias de hoje: a dos liberais, a 

dos haredim e a dos nacionalistas religiosos.

O(s) JudaÍsmO(s) liBeral, haredi e naciOnal religiOsO e O estadO de israel

A fundação do Estado de Israel representou uma mudança radical na vida judaica. Segundo a 

narrativa sionista, depois de quase vinte séculos a Diáspora teria chegado ao fim, dado que os judeus 

tinham agora um Estado para chamar de seu. Mas nem todos o fizeram, embora todos tivessem que 
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se posicionar, de um modo ou de outro, face à existência de um Estado que se definia, e continua se 

definindo, como judaico.

Os cerca de quatro milhões de judeus que saíram da Europa Oriental rumo ao Novo Mundo na 

virada do século XIX para o XX, assim como seus descendentes já nascidos nas Américas, não sentiram 

desejo ou necessidade de abandonar cidades como Montreal ou Nova York, São Paulo ou Buenos Aires, 

para viver em um kibbutz ou em Tel Aviv após 1948. Nas Américas, os fatores de atração eram muito 

superiores aos de expulsão e o movimento migratório rumo ao novo Estado, quando houve, se deu 

em bases individuais. Ao mesmo tempo, conscientes do fato do extermínio, tais judeus, solidários com 

aqueles judeus que buscavam reconstruir suas vidas em Israel, redefiniram o sionismo, articulando 

solidariedade a este Estado com uma crítica à visão sionista tradicional de que, fora do Estado judaico, 

os judeus estariam na Diáspora.

Tal foi a posição, por exemplo, dos judeus reformistas americanos, a maior corrente do judaísmo 

liberal nas Américas (as outras duas grandes correntes são a conservadora e a reconstrucionista). 

Fundada em 1885, contando hoje com cerca de 1,5 milhão de membros em mais de 900 congrega-

ções nos Estados Unidos, o reformismo inspirou-se na tradição alemã de articulação entre judaísmo 

e modernidade, buscando conciliar a mensagem universalista da tradição judaica com os avanços da 

ciência e da moralidade modernas. De início, a concepção de judaísmo dos reformistas era essencial-

mente religiosa, portanto contrária à concepção nacional sionista, o que tinha sentido para um grupo 

de imigrantes europeus que queria fazer parte da nação americana. Ao longo das primeiras décadas 

do século XX, porém, os reformistas começaram a flexibilizar sua posição diante do sionismo. Em 1933, 

Adolf Hitler subiu ao poder na Alemanha e, embora ninguém pudesse então prever toda a extensão 

homicida de seu regime, muitos judeus alemães e poloneses buscaram sair da Europa. No entanto, 

estavam impedidos de entrar nos Estados Unidos em razão de leis restritivas à imigração aprovadas 

pelo Congresso em 1924, e enfrentavam dificuldades crescentes para entrar em países como Argenti-

na e Brasil, que também aprovaram medidas restritivas à entrada de estrangeiros. Em tal cenário, em 

1937, os reformistas reafirmaram a visão de que os judeus não formavam uma nação, como queria o 

sionismo, mas expressavam apoio àqueles que, na Palestina, buscavam criar um lar nacional judaico. 

No pós-Segunda Guerra, os reformistas acabaram por ser influenciados, não sem ambigüidades, pelo 

sionismo redefinido, que buscava conciliar permanência nos países de nascimento ou adoção e apoio 

ao Estado de Israel. Em sua Convenção de 1976, afirmavam: “O Estado de Israel e a Diáspora, em um 

diálogo produtivo, podem mostrar como um povo transcende o nacionalismo ao mesmo tempo em 

que o afirma, dando um exemplo para a humanidade, que permanece largamente apegada a objeti-

vos paroquiais perigosos”. Em 1997, aprofundando seus laços com Israel, os reformistas manteriam a 

ambigüidade: repudiando qualquer nacionalismo estreito, afirmavam que o sionismo era um meio de 

se atingir a visão universal do judaísmo.

Se o judaísmo reformista acabou por criar uma relação ambígua com o sionismo e o Estado de 

Israel, o judaísmo haredi, que reúne algumas dezenas de milhares de membros em comunidades, em 

sua maioria chassídicas, nos Estados Unidos, na Europa e em Israel, dividiu-se com relação a tais temas. 

Em princípio, os haredim divergiam da concepção nacional do judaísmo, que os sionistas propunham. 

Ainda assim, círculos haredim, em razão de uma interpretação particular a respeito do processo de 

laicização do mundo, desenvolveram uma aproximação com o sionismo.

Segundo tal visão, se a partir do advento da modernidade o judaísmo passou a ser atacado pela 
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ciência, pela revolução social, pelos nacionalismos europeus e pelo sionismo, este último representaria 

o único adversário que mantinha com ele alguma relação, podendo servir como ponte para um futuro 

no qual o sentido tradicional do judaísmo fosse resgatado. Seria desejável, portanto, uma estratégia de 

aproximação cautelosa com o sionismo, tentando impregná-lo da mensagem espiritual judaica. Muitos 

haredim defensores de tal proposta acabaram migrando para a Palestina antes da Segunda Guerra 

Mundial, assim como sobreviventes de campos de concentração. Com a criação do Estado de Israel, 

eles passaram a se encontrar em posição delicada. Muito embora alguns de seus partidos políticos, 

como o Agudat Israel, tenham participado de coalizões de governo e obtido concessões importantes, 

como as legislações que garantem o respeito ao shabat e a isenção de serviço militar para estudantes 

de yeshivot (escolas talmúdicas), sua visão de que o sionismo serviria como uma ponte para trazer os 

judeus de volta ao verdadeiro judaísmo foi dando lugar a uma constatação pessimista de que, pelo 

contrário, a natureza nacionalista do sionismo havia triunfado. Atualmente, o Agudat Israel faz parte de 

coalizões governamentais – geralmente em troca de fundos públicos para seu sistema escolar religioso 

–, mas seus eleitores recusam-se a participar da cultura cívica israelense.

Se tais haredim estabeleceram algum tipo de compromisso com o sionismo, os chassídicos de 

Satmar e do Neturei Karta, de Nova York, Londres e Montreal, voltaram-se, tenaz e sistematicamente, 

contra o Estado de Israel. Tais grupos defendem a visão espiritual e universalista do judaísmo, contra 

o que consideram o particularismo nacionalista e materialista do sionismo. O amor a deus teria sido 

substituído pelo amor à terra; o exílio de Deus, pelo exílio da terra; as árduas exigências do pacto, por 

um nacionalismo sem exigências espirituais e morais. Mais do que isso, o sionismo seria uma afronta 

contra deus, que enviou os judeus para o exílio pelos pecados dos próprios judeus, cabendo a ele, 

deus, e só a ele, reverter tal situação. Para tais grupos, a compreensão do mundo se dá através de 

lentes completamente diferentes daquelas utilizadas pelas correntes do judaísmo que, tocadas pela 

modernidade, incorporaram a ação humana como elemento fundamental para a construção do destino 

dos homens. O drama dos homens na terra e, portanto, o dos próprios judeus, obedeceria a desígnios 

divinos insondáveis, cabendo aos judeus apenas tentar manter-se fiéis ao pacto. Nas palavras de Mo-

she Aryeh Friedman, rabino haredi de Viena que esteve em Teerã em dezembro de 2006, “O exercício 

de qualquer tipo de poder, seja pelas armas, seja de natureza econômica ou midiática, é-nos vedado. 

Nosso caminho só pode ser o espiritual”.

Tais haredim, portanto, confrontam a visão sionista para a qual o exílio teria resultado da fragilidade 

política e militar da nação judaica, devendo ser superado pela ação e pela força dos judeus enquanto 

nação. E confrontam também a visão sionista a respeito deles próprios, haredim. Para os sionistas, os 

haredim constituiriam o elo fraco da nação judaica, por reunir aqueles que, passivamente, oram e esperam 

o advento da era messiânica para retornar à Terra Santa. Para os haredim, o sionismo, por representar 

uma rebelião de judeus contra Deus, teria justamente o feito de retardar o processo de redenção e, 

O drama dos homens na terra e, portanto, 
o dos proprios judeus, obedeceria a 
designios divinos insondaveis
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portanto, o fim do verdadeiro exílio, o espiritual. Por tal razão, em 1958, o rabino Yoel Teitelbaum, líder 

dos chassídicos de Satmar, afirmou: “Se colocarmos em um prato da balança toda a imodéstia, pro-

miscuidade e pecados de nossa geração, e no outro o Estado sionista, a balança tenderia para o prato 

sionista. O sionismo é a maior forma de impureza espiritual do mundo. (...). Que os céus nos ajudem. 

Não causa surpresa que a fúria de Deus caia dos céus”. A fúria a que Teitelbaum se refere é o nazismo, 

percebido por ele como uma punição divina contra o sionismo.

O Neturei Karta não é menos incisivo. Fundado em 1938, tornou-se um dos mais atuantes grupos 

haredim anti-sionistas, organizando grandes manifestações em frente a consulados e embaixadas 

israelenses em cidades americanas e européias, apoiando a OLP e participando de eventos como o 

de Teerã. A organização acusa o sionismo de ser um nacionalismo bárbaro e criminoso, uma violação 

absoluta da espiritualidade e da ética judaicas, que vedam aos judeus a opressão de outro povo. Em 

uma demonstração em Trafalgar Square, Londres, em 09 de junho de 2007, membros do Neturei Karta, 

assim como de outras organizações haredim anti-sionistas, divulgaram um manifesto denunciando 

atrocidades do Estado de Israel e declarando solidariedade aos palestinos: “Os judeus da Torah lamen-

tam e condenam a opressão sionista, a subjugação de inocentes e o roubo brutal de suas terras. (...) Os 

sionistas, que descartaram D’s e sua Torah, não têm o direito de falar em nome dos judeus do mundo. 

Eles usurparam o nome “Israel” e, portanto, não representam os verdadeiros judeus. (...) Por que vocês 

[sionistas] se rebelaram contra D’s, que nos enviou para o exílio e nos proibiu de retornar e construir um 

estado? (...) Os judeus da Torah, crianças fiéis do D’s único, aceitam Seus decretos e não buscarão deles 

escapar pela força. (...) Nós esperamos e oramos pelo desmantelamento pacífico do Estado sionista. 

Esperamos viver juntos e em paz, na Terra Santa, sob autoridade palestina. Em última instância, oramos 

pela revelação da glória do Todo-Poderoso, quando toda a humanidade O servirá em harmonia”.

Os haredim anti-sionistas que vivem em Israel – para eles, Palestina – tentam manter-se apartados 

da sociedade e do governo israelenses. Encerrados em suas yeshivot, buscam levar uma vida santa em 

bairros pobres e desolados como Mea Shearim, em Jerusalém. Em julho de 2006, o assassinato de um 

bebê por seu pai, um haredi da comunidade Edah Haredit, de Mea Shearim, expôs com toda a veemência 

o abismo que separa tais judeus das instituições estatais. Muito embora o pai houvesse confessado o 

crime, os haredim viram no episódio mais um capítulo da perseguição que lhes movem os israelenses 

e organizaram grandes manifestações, algumas das quais violentas, contra sua detenção. Um muro 

quase intransponível separa os israelenses dos haredim anti-sionistas. Enquanto que, para os primeiros, 

os haredim não passam de uma sobrevivência medieval anacrônica, para estes os israelenses sequer 

são judeus, posto que não cumprem os mandamentos divinos contidos no pacto, o Estado de Israel é 

uma apostasia e, quando do advento da era messiânica, uns e outros serão punidos.

No extremo teológico oposto aos haredim, no que se refere às relações entre judaísmo, sionismo e 

Estado de Israel, está o campo nacionalista religioso, que ganhou impulso a partir da Guerra dos Seis 

Dias, em 1967. Tal guerra – em que Israel ocupou o Sinai egípcio, as Colinas de Golã sírias e a Cisjordânia, 

inclusive a Cidade Velha de Jerusalém, até então sob controle jordaniano – foi interpretada pelo rabino 

Zvi Kook, da yeshiva Mercaz Harav, uma das mais importantes de Israel, como o início da era messiânica. 

Kook recuperava uma antiga tradição judaica que concebe o processo de redenção em duas etapas: a 

do Messias filho de José e a do Messias filho de David. A etapa do Messias filho de José teria a função 

de preparar a humanidade para o advento da redenção definitiva, liderada pelo Messias filho de David. 

Tal concepção esteve na base de vários movimentos messiânicos, como a do Shabtai Zvi, um judeu do 
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Império Otomano no século XVII, que se apresentava como o Messias (filho de José), levando multidões 

de judeus a um clima de euforia redentora. Na ocasião, o Sultão otomano deu duas opções a Shabtai: a 

conversão ao Islã ou a morte. Shabtai preferiu viver, levando multidões de judeus ao desespero.

Para os defensores da concepção messiânica da Mercaz Harav, a Guerra dos Seis Dias teria dado 

início à primeira fase da redenção messiânica. Pela primeira vez desde os tempos bíblicos, e graças à 

ação do exército israelense, estavam reunidos Eretz Yisrael (a Terra de Israel, Israel bíblica), o povo de 

Israel e a Torah. O Estado de Israel, fiador da trindade terra-povo-Torah, sacralizava-se, transformando-se 

em agente do processo de redenção. Portanto, o nacionalismo religioso possui uma visão messiânica 

diametralmente oposta à dos haredim. Se, para estes, a ação humana nada pode, para aquele, articulando 

elementos da tradição judaica com concepções modernas, não só a ação humana pode fazer avançar o 

primeiro estágio do processo de redenção messiânica quanto instituições construídas pelos homens, 
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como um estado nacional, podem se sacralizar, desde que contribuam para o avanço de tal processo.

A colonização dos territórios citados na narrativa bíblica, localizados sobretudo na Cisjordânia, iria 

se tornar a atividade principal dos grupos identificados ao messianismo de Kook. Em 1968, Hebron, 

onde se localiza a Machpela, Tumba dos Patriarcas (sagrada também para os muçulmanos, posto que 

Abraão é considerado um patriarca por muçulmanos e judeus), foi alvo das primeiras investidas de tais 

grupos. Desde então, governos da direita ou da esquerda israelense, por identidade ideológica ou cálculo 

político, estimularam abertamente ou aceitaram, resignadamente, a ação dos colonos nacionalistas 

religiosos na Cisjordânia, Faixa de Gaza e Golã.

O Gush Emunim (Bloco dos Fiéis), criado em 1974, é a mais importante dentre as organizações dos 

colonos nacionalistas religiosos, tendo, em articulação com partidos da direita laica, como o Likud, e 

religiosos, como o Mafdal (Partido Nacional Religioso), participado do estabelecimento de uma ampla 

rede de assentamentos na Cisjordânia. Convencidos de que atuam sob inspiração e segundo desígnios 

traçados diretamente por Deus, os nacionalistas religiosos submetem a moralidade de qualquer ato 

ao que entendem ser sua relação com o processo de redenção e seus contatos com os palestinos da 

Cisjordânia sempre foram marcados pela violência física e simbólica. Um dos mais importantes rabinos 

do Gush Emunim, Moshe Levinger, realizou sua campanha eleitoral à Knesset, em 1992 com inserções 

comerciais na televisão em que aparecia caminhando pelas ruas da cidade armado de fuzil e praticando 

tiro. Seu alvo simbólico (na campanha): os palestinos que, indevidamente, vivem em território bíblico. 

Não foi eleito.

Um dos mais notórios rabinos do campo nacional religioso foi o norte-americano Meir Kahane, que, 

em 1975, mudou-se para Hebron. Fundador do partido Kach (acrônimo de “Kahane para a Knesset”), do 

qual era o único líder, teólogo e porta-voz, e julgando-se em plena era messiânica, Kahane pensava-se o 

lugar-tenente de um deus marcial, a quem se deveria prestar cega obediência. Seu programa político-

teológico previa o monopólio jurídico da lei religiosa judaica no Estado de Israel, a expulsão de não-

judeus, a destruição das mesquitas do Monte do Templo, o repúdio aos judaísmos reformista, liberal e 

reconstrucionista e a integridade territorial de Eretz Yisrael. Em 1978, o governo do Likud liderado por 

Menachem Begin permitiu aos colonos da Cisjordânia portar armas e, a partir de então, o Kach passou 

a executar vendetas e provocações contra os palestinos, tidos como um câncer a ser extirpado do solo 

bíblico. Em 1990, Kahane acabaria assassinado por um militante egípcio e seus seguidores fundaram 

um novo partido, Kahane Chai (Kahane Vive), para perpetuar sua mensagem.

O campo nacionalista religioso reagiu furiosamente aos Acordos de Oslo, de 1993, assinados entre 

o governo Itzhak Rabin e a OLP. Da perspectiva de Rabin, o conflito com os palestinos não só era mili-

tarmente invencível como contrariava os interesses econômicos, políticos e de segurança israelenses 

O surpreendente e que o nacionalismo 
israelense tenha incorporado 
tardiamente a dimensao religiosa
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de longo prazo. Era preciso, portanto, chegar a algum compromisso com os palestinos que envolvesse 

a troca de territórios na Cisjordânia por reconhecimento mútuo e um acordo de paz. Para o campo 

nacional religioso, os Acordos, por admitirem o controle palestino sobre territórios bíblicos, punham 

em risco o processo de redenção messiânica. No tenso clima político então vivido, o colono Baruch 

Goldstein, nascido nos Estados Unidos, assassinou mais de 20 muçulmanos que oravam na Tumba 

dos Patriarcas em julho de 1994. Em novembro de 1995, seria a vez do próprio Rabin ser assassinado 

por Ygal Amir, imigrante yemenita pertencente ao grupo nacionalista religioso Eyal. Tanto Goldstein 

quanto Amir esperavam, com seus atos, impedir que terras bíblicas fossem transferidas para jurisdição 

não-judaica.

O(s) JudaÍsmO(s) e O prOcessO de paZ entre israelenses e palestinOs

A articulação entre nacionalismo e religião não é exclusividade do nacionalismo israelense. Os 

nacionalismos polonês, espanhol e irlandês, por exemplo, construídos tendo como outros a Rússia 

ortodoxa, o Islã e a Inglaterra anglicana, são fortemente associados ao catolicismo. De certa forma, o 

surpreendente é que o nacionalismo israelense tenha incorporado tardiamente a dimensão religiosa. 

No entanto, ao fazê-lo, trouxe para o campo nacional uma versão da tradição religiosa judaica que 

atribui papel fundamental no processo da redenção messiânica à conquista de terras bíblicas pelo 

Estado de Israel.

As grandes lideranças do sionismo pré-estatal e dos primeiros anos do Estado de Israel, do liberal 

Theodore Herzl à direita de Wladimir Jabotinksy e Menachen Begin ou à esquerda de Berl Katznelson, 

Chaim Weizmann e David Ben Gurion, alicerçavam fortemente suas concepções nacionais no campo 

laico, entendendo a narrativa bíblica menos como a história da relação de um povo com seu deus do 

que como uma grande saga nacional. Somente a partir da Guerra dos Seis Dias, quando israelenses 

extasiados choraram aos pés do Muro das Lamentações, até então interditado aos judeus pelos jor-

danianos, a dimensão religiosa penetrou em segmentos do nacionalismo israelense, conformando o 

campo nacional religioso. Tal campo mantém ligações profundas com partidos da direita laica, como 

o Likud, o Herut e o Yisrael Beiteinu que, por razões não religiosas, também defendem a anexação da 

Cisjordânia ao território israelense.

Isto não significa dizer que as relações entre os nacionalismos religioso e laico sejam sempre pací-

ficas. Quando o governo liderado por Ariel Sharon, então no Likud, resolveu construir um muro entre 

o território israelense e a Cisjordânia, em 2003, o campo nacional religioso reagiu com veemência. 

Condenado internacionalmente por incorporar ao território israelense faixas de terra fora das frontei-

ras internacionalmente reconhecidas do país, o muro foi defendido por Sharon como necessário para 

evitar a infiltração de terroristas palestinos em território israelense. Para o campo nacional religioso, no 

entanto, o muro significava a possibilidade de Israel estar demarcando o que considerava suas fronteiras 

aceitáveis, excluindo de seu território terras bíblicas da Cisjordânia. Em agosto de 2005, quando Sharon 

decidiu evacuar totalmente os colonos da Faixa de Gaza – cuja importância teológica é reduzida –, a 

reação foi ainda mais intensa e violenta.

Uma situação de conflito aberto entre laicos e religiosos, no caso de o processo de paz avançar 

e resultar em efetiva retirada israelense da Cisjordânia, faz parte dos cenários de alguns analistas do 

quadro político israelense. Em agosto de 2007, por exemplo, dezenas de soldados nacionalistas reli-

giosos foram presos por recusarem-se a obedecer a uma ordem da Suprema Corte de Israel para que 
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retirassem colonos ilegalmente assentados em Hebron. Estima-se que a retirada de colonos naciona-

listas religiosos da Cisjordânia pelo exército israelense, como resultado de um eventual acordo entre 

o Estado de Israel e a Autoridade Nacional Palestina (ANP), possa resultar em quebra generalizada de 

hierarquia militar e, mesmo, em guerra civil.

Se o campo nacional religioso judaico incide diretamente sobre o sistema político israelense, in-

fluenciando o processo de paz entre Israel e os palestinos, os segmentos liberais do judaísmo, como os 

reconstrucionistas, reformistas e conservadores têm influência apenas indireta, posto que seus segui-

dores não são, em sua esmagadora maioria, cidadãos israelenses. Os conservadores, por exemplo, que 

disputam com os reformistas a liderança do judaísmo liberal norte-americano, possuem apenas cerca 

de 50 mil membros em Israel, ligados ao movimento Masorti. No entanto, como Israel não prescinde 

da atuação de instituições do lobby sionista americano junto ao governo e ao congresso dos Estados 

Unidos, os liberais acabam tendo, indiretamente, algum peso sobre a política externa israelense.

O lobby sionista americano, é importante frisar, não é monolítico. Aliás, com freqüência tal lobby é 

referido como lobby judaico, como se os Protocolos dos Sábios de Sião fossem atualizados em uma 

nova e todo-poderosa conspiração judaica capaz de impor sua agenda aos Estados Unidos. A força 
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do lobby sionista, ou dos diversos lobbies sionistas, deve, portanto, ser cuidadosamente avaliada. Se é 

verdade que tais lobbies exercem com eficácia pressão sobre a mídia, as universidades e detentores de 

cargos eletivos – o sistema eleitoral americano, distrital e majoritário, com eleições a cada dois anos, 

contribui para sua força, dada a concentração de judeus em estados populosos como Nova York, Cali-

fórnia e Pensilvânia –, eles são menos eficazes sobre burocracias profissionais estáveis que participam 

da formulação da política externa americana, como o Departamento de Estado e o Pentágono. Como 

resultado, os lobbies sionistas tanto contribuem para moldar a política externa dos Estados Unidos para 

o Oriente Médio quanto são sensíveis às diferentes correlações de forças que vão se construindo entre 

os principais formuladores de tal política.

Seja como for, o judaísmo liberal – por não perceber o Estado de Israel como elemento do processo 

de redenção messiânica, por estar mais aberto aos valores da modernidade, como os relativos aos direitos 

humanos, e mais atento às necessidades político-partidárias domésticas e às da política externa dos 

Estados Unidos – é aberto ao diálogo com os palestinos. Desde os Acordos de Oslo, em 1993, o Ameri-

can Israel Public Affairs Committee (AIPAC) – a principal instituição do lobby sionista em Washington, 

contando com mais de cem mil filiados, inclusive religiosos liberais –, oficialmente apóia a solução dos 

dois estados, ao mesmo tempo em que pressiona o governo americano para proporcionar salvaguardas 

de segurança para Israel, e exige medidas para que a ANP desarme grupos islâmicos palestinos e uma 

política dura com relação à questão nuclear iraniana. No entanto, há setores do sionismo americano 

ligados à direita laica israelense que se opõem a qualquer diálogo com os palestinos e, mesmo, gru-

pos de americanos sionistas religiosos que defendem a anexação definitiva da Cisjordânia, e buscam 

pressionar parlamentares nesse sentido. Por outro lado, ainda que com menos recursos econômicos 

e políticos, os haredim buscam influenciar a opinião pública através de manifestações de rua contra o 

Estado de Israel, além de se aproximarem de grupos de defesa dos interesses palestinos.

Pode-se dizer que, de modo geral, o nacionalismo palestino seguiu padrão próximo ao do sionismo. 

Tendo como Outros o imperialismo inglês e o sionismo (e não, é importante salientar, o judaísmo), tal 

nacionalismo constituiu-se como laico. Todas as grandes organizações e lideranças palestinas, com 

destaque para a OLP de Yasser Arafat, definiam-se como liberais, socialistas, marxistas, reformistas ou 

pan-arabistas. A partir da década de 1980, no entanto, a tais organizações somaram-se novas, de natu-

reza religiosa, articulando nacionalismo palestino e Islã. Ao Gush Emunim, os palestinos propuseram o 

Hamas, defendendo a destruição da entidade sionista (o Estado de Israel) e a construção de um estado 

palestino teocrático. Nos dias que correm, uma luta acirrada, com episódios de guerra civil, opõe os 

nacionalistas palestinos laicos aos religiosos. Se, a partir de meados de 2007, o Hamas passou a controlar 

a Faixa de Gaza e a ANP manteve o controle sobre a Cisjordânia, tal situação está longe de estável. Ainda 

que muitos analistas prevejam que dois estados palestinos adversários possam emergir no futuro, vários 

setores palestinos em Gaza opõem-se ao projeto teocrático do Hamas, ao passo que, na Cisjordânia, 

a ANP lida com segmentos críticos à sua liderança, alguns dos quais próximos ao Hamas. Por outro 

lado, ao assumir o controle de Gaza, o Hamas passou a ter que lidar com outros grupos nacionalistas 

islâmicos menores, que não estão sob seu controle direto. Diante de tal cenário, o governo israelense 

tem acenado com concessões à ANP, ao mesmo tempo em que endurece suas posições com o Hamas. 

A estratégia é a oposta à implementada por Israel durante a primeira intifada, de 1987, quando, para 

minar a liderança da OLP, então considerada a principal adversária, o governo israelense permitiu, ainda 

que indiretamente, o fortalecimento do Hamas.
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Dito isso, é fundamental ter-se em mente que o conflito do Oriente Médio não envolve judeus e 

muçulmanos, mas israelenses e palestinos. Duas aspirações nacionais reivindicam praticamente o mesmo 

território, de exíguos 25 mil km2, os mesmos lugares de memória e os mesmos recursos naturais. O conflito 

não tem, em si, natureza religiosa, não encerra uma dimensão de combate teológico entre o judaísmo e 

o islamismo, ainda que elementos religiosos sejam freqüentemente acionados por discursos nacionais 

de ambos os lados. Muito menos representa um choque de civilizações entre o Ocidente, dotado de 

racionalidade e razoabilidade, representado pelos israelenses, e o Oriente irracional e obscurantista, 

representado pelos palestinos. Por qualquer critério que se utilize, dificilmente pode-se afirmar que o 

Gush Emunim seja mais razoável do que a ANP.

É verdade, no entanto, que grupos como o Gush Emunim e o Hamas representam sérios obstáculos 

ao entendimento entre israelenses e palestinos. Para tais grupos, critérios tais como segurança, demo-

grafia, recursos naturais e econômicos, que podem ser debatidos por partidos identificados ao campo 

da paz em Israel, como o Meretz e o Trabalhista, ou ao menos abertos ao diálogo, como o Kadima, e a 

ANP, não possuem validade alguma. A política, a negociação, a transigência, o diálogo, nada represen-

tam diante da verdade revelada. Isolar politicamente o Hamas e o Gush Emunim, assim como grupos 

correlatos menores, é, pois, tarefa central para a construção de um consenso possível entre israelenses 

e palestinos.

Para judeus e muçulmanos que vivem nas Américas ou na Europa, mas que, de alguma forma, sen-

tem-se ligados moral, política ou sentimentalmente aos destinos de israelenses e palestinos, ter clareza 

de que tanto o judaísmo como o Islã são múltiplos, e que nessa multiplicidade pontes entre eles são 

possíveis, não parece ser menos central. Judeus e muçulmanos que tenham incorporado, ao sentido 

espiritual de suas tradições religiosas, os valores modernos dos direitos humanos, do universalismo e do 

respeito às diferenças, perceberão que possuem muito mais em comum entre si do que com aqueles que, 

dentro de suas próprias tradições religiosas, enfatizam a exclusão do outro e escatologias baseadas em 

violência física e simbólica. Atuando em conjunto em seus diferentes países e criticando abertamente 

os nacionalistas religiosos de suas respectivas tradições religiosas, podem também contribuir, ainda 

que indiretamente, para a construção de um consenso possível entre israelenses e palestinos.

limoncic@pobox.com
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DA MESQUITA AO PALáCIO DO GOVERNO: 

N o início da década de 1990, o cinema norte-americano resolveu presentear a humanidade com uma su-

perprodução que pretendia tornar pública a face maligna da Revolução Islâmica do Irã. Através do filme 

“Nunca Sem Minha Filha” (“Not Without My Daughter”)1, todos estavam sendo alertados de que o fanatismo 

religioso e a opressão política transformaram a nação iraniana na Meca do terrorismo. No filme, ambientado nos 

primeiros anos da República Islâmica, uma zelosa esposa e mãe de família, Betty (Sally Fields), resolveu atender 

aos apelos de seu simpático marido de origem iraniana, Moody Mahmoody (Alfred Molina), que se mostrava 

melancólico de tanta saudade da terra-natal. A feliz família melting pot embarcava para Teerã com a certeza 

de que o safári étnico seria fascinante. Contudo, ao pisar em solo iraniano, o marido dedicado se converte em 

um demônio. Bate na mulher, confisca os passaportes da família e deixa cair a máscara de civilidade que anos 

de convivência com a cultura ocidental tinham lhe conferido. 

Murilo Sebe Bon Meihy
HISTORIADOR
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Quando se vê alguma nota sobre declarações bombásticas pronunciadas pelo atual presidente do Irã, 

esse roteiro parece se repetir. Por ironia do destino, os dois personagens malignos, o da ficção e o da notícia, 

possuem quase o mesmo nome (Mahmoud ou Mahmoody), a mesma barba e a mesma origem. Essa impressão 

de que “a vida imita a arte” não se concentrou apenas na figura de Ahmadinejad, pois sempre esteve presente 

na incapacidade de compreensão que muitos cientistas políticos e historiadores tiveram sobre o envolvimento 

ativo de setores religiosos na sociedade iraniana. Ainda que Ahmadinejad não seja um aiatolá como seus mais 

famosos antecessores (Rafsandjani e Khatami), ele é um dos vértices de um sistema de governo que reconhece 

as autoridades religiosas como a força política mais legítima do país. A liderança dos religiosos na ação política 

iraniana não foi uma experiência inaugurada com o movimento revolucionário do aiatolá Khomeini em 1979, 

mas sim a expressão de uma longa trajetória de envolvimento de religiosos islâmicos na construção de uma 

nação para seus seguidores. 

A s vicissitudes sofridas pelos iranianos ao longo de sua história confirmam como a relação entre projetos 

de nação e sociedade necessita de um longo amadurecimento político para ser definida. Por ser um país 

com raízes culturais variadas, o Irã convive com o imperativo de equilibrar tradições de matizes diferentes que 

dominam as relações identitárias de seu povo. Um dessas tradições, que marca de maneira particular a história 

dos iranianos, é a emergência do xiismo na região. Ao tomar o poder em 1501, o Xá safávida Ismail elevou 

o xiismo duodécimo2 à condição de religião oficial. Inaugurando uma dinastia que se manteve no poder até 

1722, Ismail deu início a um processo de anuência do xiismo na Pérsia (antigo nome do Irã). Como a maioria 

da população submetida à nova dinastia era predominantemente sunita, foi preciso instaurar um longo pro-

cesso de conversão dos súditos, que inicialmente era feito pela força. Um caminho encontrado pelos safávidas 

para facilitar essa prática foi a perseguição aos líderes religiosos sunitas e a organização de uma espécie de 

importação de religiosos xiitas vindos de terras vizinhas, como os atuais Iraque, Síria e Barein3. A vinda desses 

religiosos criou uma proximidade entre os governantes e o novo corpo religioso do império que perdurou até 

o século XVIII, quando os religiosos passaram a agir como uma associação cada vez mais independente em 

questões políticas e religiosas. Grande parte dessa autonomia foi possível porque os líderes xiitas dirigiam uma 

fundação religiosa denominada Wakf, responsável por recolher determinados “impostos clericais”. A renda 

regular extraída da manutenção dessa instituição social garantia o sustento do corpo de religiosos e de seus 

alunos, sem depender de verbas concedidas pelo Xá. 
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E ssa prática permitiu que, ao longo do século XIX, os clérigos xiitas fossem uma elite próspera e politicamente 

independente. O cenário político do Império Persa nessa época já havia deixado de ser controlado pelo pulso 

forte do Xá. Sob o domínio da dinastia Qajar (1794-1921), a Pérsia se transformou em uma área de influência 

de impérios estrangeiros, principalmente o britânico e o russo. Com o passar dos anos, os imperadores Qajar 

governavam sob os auspícios dos interesses adventícios, concedendo privilégios sociais e tratados comerciais 

favoráveis aos impérios europeus. As lideranças xiitas, como força política autônoma, assistiam à escalada do 

domínio estrangeiro com apreensão, até que, em 1890, a submissão do imperador persa aos interesses da 

Grã-Bretanha e da Rússia se desdobrou em um polêmico acordo comercial que causou indignação no corpo 

de religiosos da Pérsia. O Xá Nasir ad-Din entregou a uma companhia britânica o monopólio da produção e 

da comercialização de todo o tabaco do país. No ano seguinte, inspiradas por mulás (líderes religiosos locais), 

várias cidades protestaram contra a concessão do monopólio. Em uma demonstração pública de prestígio e 

poder político, o mujtahid (espécie de juiz da lei islâmica) Hajj Mirza Hasan Shirazi emitiu uma fatwa (decisão 

jurídica) proibindo o consumo de tabaco4. Pouco tempo depois, transgredindo a autoridade de Nasir ad-Din, 

a maioria da população do império havia deixado de fumar, inclusive as esposas do Xá. Essa mobilização de 

variados setores da sociedade persa contra o imperador, conhecida como a Rebelião do Tabaco, levou o governo 

a cancelar o monopólio inglês no início de 1892.

A reação da população persa contra uma determinação considerada arbitrária do Xá mostra que a força 

política do xiismo duodécimo jamais esteve totalmente descolada de outras esferas da sociedade. Além da 

Rebelião do Tabaco, outro movimento de contestação da autocracia do Xá também sugere tanto o vigor da 

ação política islâmica no país quanto sua relação com agentes sociais secularizados, como os comerciantes 

bazaaris (que formavam uma espécie de classe média) e intelectuais de tendências variadas. A constância da 

influência estrangeira nos assuntos públicos, da corrupção e dos excessivos gastos do Xá gerou novos protestos 

nos primeiros anos do século XX. Novamente liderada por mulás e bazaaris, entre 1905 e 1906 uma insurgên-

cia política inaugura a Revolução Constitucional, que exigia a formação de um Majlis (Parlamento) capaz de 

limitar a tirania dos Qajar. Essa mobilização de líderes religiosos em favor do constitucionalismo mostra que, 

em muitos momentos da história iraniana, as reivindicações desse setor considerado conservador e contrário 
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à modernização ocidental estavam alinhadas aos preceitos políticos defendidos até hoje pelo Ocidente. Os 

religiosos lutavam pelo amparo dos mesmos princípios entendidos atualmente como expressão de formas de 

governo consideradas legitimas em grande parte do mundo contemporâneo. Não houve outra saída à dinastia 

Qajar senão ceder ao clamor da sociedade. 

Ao longo do século XX, os princípios conquistados pelo povo na Revolução Constitucional foram gradativa-

mente atropelados pelos governantes, com o subsídio categórico de potências estrangeiras5 e a negociação de 

alianças com forças políticas internas. Dessa forma, o principal legado das reformas de 1906 foi a consolidação 

da capacidade de mobilização popular que os religiosos, integrados com esferas sociais distintas, possuíam no 

país, mostrando que o exercício do poder no Irã dependia de uma articulação entre governo e ativos âmbitos 

da sociedade.

A dinastia Qajar se manteve absoluta no poder até 1921. Nesse ano, um oficial da Brigada Cossaca6 

chamado Reza Khan, com apoio inglês e de setores internos como, novamente, os mulás e os bazaaris, 

assumiu o poder por meio de um golpe militar. Em 1925, Reza Khan expulsou do país o último governante Qajar, 

proclamou-se o novo Xá, fundando a dinastia Pahlavi, e mudou seu nome para Reza Xá. Simpático às reformas 

laicizantes e modernizadoras promovidas na Turquia por Mustafá Kemal, o Ataturk, anunciou um conjunto de 

medidas ocidentalizantes que, mesmo comprometidas com transformações no país, não concretizaram qualquer 

mudança social significativa, o que inicialmente garantia a manutenção de sua aliança política com grupos 

sociais estratégicos. Entre suas realizações, Reza Xá estabeleceu códigos legais, tribunais seculares, restringiu 

o uso de vestimentas tradicionais e mudou o nome do país de Pérsia para Irã. 

Apesar da adesão da sociedade ao novo projeto de nação secularizada e moderna, algumas dessas me-

didas soavam negativas para os religiosos do país. A cada momento, ficava mais evidente que o Xá via como 

nocivo ao seu projeto de nação e domínio sobre o Estado a influência que os líderes religiosos exerciam sobre 

a população, principalmente por meio do sistema educacional. A violência e a tendência política centralizadora 

nortearam as relações entre o soberano e a elite religiosa do país, pois essas foram as marcas do governo de 

Reza Xá. Narrativas folclóricas que descreviam atitudes intempestivas e autoritárias do Xá eram comuns entre 

a população iraniana. Em uma delas, o Xá teria se irritado com o atraso de um ministro de Estado, e, ao vê-lo, 

agarrou o homem e o atirou pela janela7. 
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O controle de Reza Xá sobre a nação moderna que tentava construir resistiu até a década de 1940. A 

chegada dos confrontos da Segunda Guerra Mundial à ásia Central, com a invasão da União Soviética pela 

Alemanha, transformou o Irã, com seu petróleo e sua recém-construída Ferrovia Transiraniana, em ponto estra-

tégico para os envolvidos na guerra. A Inglaterra, com apoio indireto dos Estados Unidos (que não havia entrado 

oficialmente no conflito), sabia que era preciso ajudar os soviéticos se quisesse vencer o exército de Hitler. O Irã 

era o caminho mais rápido e eficiente para cercar os alemães que ameaçavam invadir os campos petrolíferos 

soviéticos próximos à fronteira iraniana. O único problema que se apresentava era a necessidade de emudecer 

Reza Xá, admirador declarado da doutrina nazista. Pressionado pelos Aliados através de uma invasão ao Irã 

por tropas soviéticas e britânicas, Reza Xá abdicou forçosamente ao trono em favor de seu filho, Mohammed 

Reza Pahlavi, e passou a viver exilado na Ilha Maurício. 

O governo de Reza Pahlavi foi, desde seu início, marcado por instabilidades políticas resultantes de seu 

completo despreparo ao exercício do poder. Durante os trinta e oito anos em que se manteve no coman-

do do Irã, o Xá conviveu com crises internas geradas pelo seu vínculo com os interesses do governo britânico 

que lhe empossara, e de uma nova potência mundial que se aproximava cada vez mais do império iraniano, 

os Estados Unidos da América. As grandes reservas petrolíferas do Irã atraíram a cobiça dos norte-americanos 

que, rapidamente, se mostraram predispostos a estabelecer rígidos laços de proximidade com Reza Pahlavi. Em 

troca de petróleo, o governo dos Estados Unidos fornecia todo o apoio que o Xá necessitasse para permanecer 

à frente das decisões políticas do país. Um exemplo dessa perspectiva foi a deposição do primeiro-ministro 

liberal Mohammed Mossadegh em 1953 a partir de um golpe concebido pela CIA8. Mossadegh havia proposto 

uma lei que nacionalizava a produção de petróleo iraniana, afetando diretamente os interesses das potências 

estrangeiras. Os resultados dessa ousadia foram o banimento de Mossadegh da política do Irã e a concentração 

de poder na mão de Reza Pahlavi, o mais confiável parceiro dos governos ocidentais no Oriente Médio. 

Ainda que a crise política da nacionalização do petróleo tenha envolvido diretamente o Xá e embaixadores 

britânicos e norte-americanos, ela contou em vários momentos com a participação de lideranças religiosas. 

Em 1953, no decorrer das tensões causadas pela disputa política entre o Xá e o primeiro-ministro, grupos de 

religiosos tomaram as ruas de Teerã em apoio a Reza Pahlavi. A presença de líderes do xiismo duodécimo em 

manifestações favoráveis ao Xá contribuiu para que a população iraniana deixasse de reconhecer Mossadegh 

como um político merecedor de credibilidade. 

A partir da queda de seu principal opositor, Reza Pahlavi dedicou-se a projetos que fossem capazes de 

impedir a ascensão de novos rivais internos. Para tanto, o Xá instituiu em 1962 um conjunto de medidas 

intitulado Revolução Branca ou Revolução Xá-povo. Tratava-se de uma tentativa de utilização do Estado para 

promover reformas que modernizassem o país aos moldes das nações ocidentais e melhorassem sua imagem 

junto à população. Ao invés de causar intensas mudanças no Irã, Reza Pahlavi almejava apenas reger um 

conjunto de reformas que evitasse profundas transformações sociais, garantindo a autoridade da monarquia 

no cenário político.
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O simbolismo religioso era uma ferramenta tão oportuna à construção de legitimidade política no Irã que 

o próprio Xá resolveu recorrer a elementos do xiismo duodécimo para conquistar a licitude necessária 

para a concentração de poder que ambicionava. Em vários de seus discursos, Reza Pahlavi invocou a urgência 

de se fortalecer seu monopólio de poder no país, já que essa centralização política refletia a unicidade do co-

mando de Deus sobre o mundo. O monoteísmo incondicional do Islã e a crença iraniana oficial no retorno do 

12º Imã avigoravam a idéia de que compete apenas a uma esfera de poder a legitimidade de legislar. Assim, 

Reza Pahlavi considerou que a nação iraniana era uma comunidade eterna que, tradicionalmente, sempre se 

submeteu ao comando de um guia; seja espiritualmente aguardando a vinda do Imã oculto ou, politicamente, 

legitimando a figura do imperador.

Apesar de todos os esforços do Xá para convencer a população a lhe conferir credibilidade política, seu 

empenho foi em vão. A grande maioria dos iranianos manteve-se fiel às decisões políticas tomadas pelas 

lideranças religiosas, que encaravam com muita reserva as propostas ocidentalizantes da Revolução Branca. 

Dentre os religiosos críticos ao Xá nesse momento, encontrava-se Ruhollah Khomeini, ardoroso defensor de 

uma maior influência de preceitos islâmicos na política iraniana. Como forma de criticar diretamente o Xá e 

sua falsa revolução, Khomeini passou a defender publicamente a idéia de que a justiça social só chegaria ao 

Irã se o líder político do país fosse extremamente leal aos princípios jurídicos da fé islâmica. Desse modo, o 

religioso desencadeou uma campanha avessa às reformas presentes na Revolução Branca, analisadas como 

“antiislâmicas”.

Por conta de seu posicionamento crítico em relação ao governo do Xá, Khomeini foi preso e exilado em 

meados da década de 1960. Inicialmente foi acolhido no Iraque e, por questões de segurança, mudou-se para 

a França entre fins de 1977 e início de 1978. Do exílio, o aiatolá Khomeini conquistou maior visibilidade e suas 

palavras duras em relação a Reza Pahlavi eram críveis tanto aos iranianos quanto à imprensa internacional. A 

disputa política entre Khomeini e o Xá refletiu-se em uma competição em torno da seguinte questão: qual desses 

atores políticos que invocaram o Islã em seus discursos o fazia com mais propriedade? Nessa querela, Khomeini 

venceu o confronto e ganhou a liderança do processo revolucionário que depôs Reza Pahlavi, instaurando a 

República Islâmica do Irã9 que, hoje, assombra a muitos. 

Não se pode compreender a República Islâmica sem levar em consideração que, na Rebelião do Tabaco 

em fins do século XIX, na Revolução Constitucional do início do século XX, na ascensão e queda do primeiro-

ministro liberal Mossadegh, ou nos mais de 50 anos de domínio da dinastia Pahlavi, a ação política sempre 

contou com a presença de setores religiosos do xiismo duodécimo no Irã; e, com Ahmadinejad e as questões 

sobre o programa nuclear do país, não será diferente.

meihy1@yahoo.com.br

ALGAR, Hamid. Roots of The Islamic Revolution in Iran. Oneonta: Islamic Publications International, 2001.

ARMSTRONG, Karen. Em Nome de Deus: O Fundamentalismo no Judaísmo, no Cristianismo e no Islamismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2001. 2ª. reimpressão.

COCKCROFT,James. Os Grandes Líderes: Reza Pahlavi. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1989.

DEMANT, Peter. O Mundo Muçulmano. São Paulo: Editora Contexto, 2004 .

HALLIDAY, Fred. Iran: Dictadura y Desarrolo. México D. F: Fondo de Cultura Económica, 1981.

BIBLIOGRAFIA

ALFABETOS





INTELIGÊNCIAI N S I G H T

162

1. “Nunca Sem Minha Filha” (Not Without My Daughter). EUA. 1991. Drama. 115 minutos. Paris Filmes. O filme é baseado em obra ho-
mônima escrita por Betty Mahmoody e William Hoffer , publicada em 1988. 

2. Facção religiosa xiita que aceita a linhagem de 12 Imãs (autoridades religiosas que devem liderar toda a comunidade de fiéis muçul-
manos). O xiismo duodécimo acredita que o 12o. Imã (o Imã oculto) deve voltar para atuar na vida política e conduzir toda a comunidade 
religiosa à justiça social.

3.  “After these Turkic nomads had placed the Safavidas on the throne of Iran and the decision had been made to convert the majority of the 
people, if necessary by force, to xiismo, it was found that there were barely any Xiita scholars in Iran and very few books available on xiismo 
in the Persian language. Consequently, there took place the second influx of an external element, on this occasion xiita Arab scholars from 
traditional centers of xiismo in the Arab world, that is to say, Bahrain and Al-Ahsa in the Arabian Peninsula and Jabal Amil in the southern 
part of Syria”. Hamid Algar. Roots of The Islamic Revolution in Iran. Oneonta: Islamic Publications International, 2001. p. 18.

4. “Em 1891, Nasir ad-Din Shah (1829-1896) concedeu a uma empresa britânica o monopólio da produção e venda de tabaco no Irã. Os 
Qajar vinham fazendo tais concessões havia anos, mas até então em áreas onde seus súditos não estavam envolvidos. O tabaco era uma 
cultura popular entre os iranianos e constituía a principal fonte de renda de milhares de proprietários de terras, comerciantes e exportadores. 
Grandes manifestações de protesto, orquestradas pelos bazaaris e pelos ulemás, ocorreram em todo o país. Em dezembro, Hajj Mirza Hasan 
Shirazi, principal mujtahid de Najaf, tomou uma providência brilhante: expediu uma fatwa proibindo a venda e o uso de tabaco no Irã. Todo 
mundo parou de fumar, inclusive os não-muçulmanos e as esposas do xá”. Karen Armstrong. Em Nome de Deus: O Fundamentalismo no 
Judaísmo, no Cristianismo e no Islamismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 2ª. reimpressão, p. 181. 

5. “Los Qajars se salvaron sobre todo por el carácter relativamente débil de las fuerzas que se les oponían (limitadas a las ciudades) y 
por la intervención en su apoyo de un agente externo, la Rusia zarista”. Fred Halliday. Iran: Dictadura y Desarrolo. México D. F: Fondo de 
Cultura Económica, 1981. p. 32. 

6. Unidade militar moderna fundada por oficiais russos enviados pelo czar. O objetivo da brigada era fazer a segurança particular dos reis 
Qajar.

7. “A figura imponente do xá e suas maneiras abrutalhadas inspiravam temor. Certa vez, agarrou um ministro de Estado que chegou atrasado 
ao ministério e atirou-o pela janela do gabinete. Em outra ocasião, ordenou a execução pública de um burro que foi pego vagando por uma 
de suas vastas propriedades”. James Cockcroft. Os Grandes Líderes: Reza Pahlavi. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1989. p. 30. 

8. O golpe que depôs Mohammed Mossadegh foi chamado de Operação Ajax, ou Operação Pontapé. A finalidade do golpe era recuperar 
o controle do petróleo iraniano e impedir o avanço do comunismo no país, já que o projeto de nacionalização dos recursos petrolíferos 
vinculou de forma equivocada a figura de Mossadegh à políticas de cunho comunista.

9. Formou-se no Irã um governo híbrido caracterizado pelo poder legislativo e judiciário nas mãos do faqui (especialista em jurisprudência); 
a administração cotidiana a cargo do presidente e do governo, responsáveis perante o majlis (parlamento), que era eleito por voto universal; 
pluripartidarismo, sendo obrigatoriedade do partido respeitar a Constituição e pela existência do Conselho dos Sábios, comissão composta 
por conhecedores da religião que conferia as leis do parlamento, podendo vetá-las se fossem contrárias às normas islâmicas. Peter Demant. 
O Mundo Muçulmano. São Paulo: Editora Contexto, 2004 . p.233.
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O amor nos tempos da cólera
é aqui e agora
em qualquer setembro 
deste dois mil e nada.
Tantos desastres
tantos adeuses e tchaus.

Os tempos coléricos
disparam em cada esquina
balas perdidas, bombas
gratinadas
talentos traficados 
– a vida como não
nunca mais, nonada.
A nova aritmética
sem números subtrai
pessoas e ideais
deleta
linhas e sinais.

No setembro da cólera
o amor aquarela
os riscos do bordado
como se nada mais
fosse pintar.

Tempo 
Setembro
Luiz Carlos Saroldi escritor

foto de ezra pound, por 
henri cartier-bresson

lcsaroldi@oi.com.br



Satisfação em
vencer desafios

www.pneuback.com.br

0800 722 PNEU
7 6 3 8

A Pneuback sabe qual é a satisfação que 

se tem ao superar desafios e alcançar as 

metas desejadas. 

Entendemos que atingir uma década de 

existência é um marco de grande 

significado, porque representa a 

capacidade de vencer obstáculos com 

garra, determinação e inteligência. 

Por isso, parabenizamos a revista 

Inteligência da Insight, que completa 10 

anos de vida, trazendo aos seus leitores 

informações relevantes, análise de fatos e 

opiniões com credibilidade.

Sabemos reconhecer aqueles que, tal 

como nós, têm o verdadeiro espírito 

empreendedor. 

Pneuback, o Mundo em Movimento.
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quAe seRA tAmen

Ensaio baseado em
 fotos do livro “O

 N
egro na Fotografia Brasileira do Século XIX”

(ainda que tardia)
Alexandre dos Santos

JOrNALISTA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

172

u m chiste popular muito famoso na 

Libéria do início dos 2000 dizia que 

o ditador à época, Charles Taylor, só 

era capaz de manter o bom relacio-

namento com um de seus vizinhos: o Oceano Atlântico. 

Uma triste realidade que serviu apenas para amealhar 

ainda mais uma realidade beligerante cruel: aqueles que 

não faziam parte de milícias ou grupos armados eram 

vítimas invariáveis desses grupos ou simplesmente vítimas 

dos abusos institucionalizados pelo governo de Taylor, 

democraticamente eleito e referendado pelos organismos 

internacionais (entre eles o Carter Center e a ONU), mesmo 

com todas as suas parlapatices.

Taylor está preso em Haia desde abril de 2006. Acusado 

por crimes contra a humanidade e por alimentar a guerra 

civil em Serra Leoa ao trocar diamantes por armas (muito 

bem ilustrado no filme “O senhor das armas”, de 2005, 

dirigido por Andrew Niccol e com Nicolas Cage no papel 

principal), o ex-ditador espera o fim de um julgamento que 

só começou em junho de 2007. Ao que tudo indica, deve 

pagar, ao menos, por um terço dos assassinatos perpetrados 

sob suas ordens diretas ou indiretas.

A Libéria avança sofrida e sofregamente, depois de 

mais uma nova volta por cima (foram três as mais impor-

tantes reviravoltas políticas), em direção a um futuro ainda 

esperando para se tornar pleno: a manutenção da primeira 

república africana livre, construída a partir dos alicerces 

constitucionais dos Estados Unidos e erigida num ambiente 

de paz, por negros livres e educados à maneira ocidental; a 

primeira experiência desse porte em toda a África. 

A idéia dos norte-americanos era de que a Libéria se 

tornasse um exemplo funcional para todo o continente 

africano. Aconteceu, mas de uma maneira equivocada, ao 

contrário do que imaginaria o mais pessimista dos ana-

listas internacionais, que ficaria surpreso com as cisões e 

dissensões tão habilmente cometidas até então pelas elites 

e administrações mandatárias na Mansão Executiva, a sede 

do governo, na capital liberiana de Monróvia.

A mais nova Libéria a se apresentar à comunidade 

internacional é a que superou o machismo patriarcal e ele-

geu a primeira mulher presidente de um Estado africano, a 

economista Ellen Johnson Sirleaf, em novembro de 2005.

Sirleaf recebeu pouco menos de 60% dos votos, muito 

representativos levando-se em consideração o adversário 

que enfrentou no segundo turno: o famoso astro do futebol, 

George Weah, laureado com alguns dos mais importantes 

títulos mundiais como a “Bola e Ouro” e “Melhor Jogador 

do Mundo”, ambos em 1995.

São muitos os problemas deste pequeno país da África 

Ocidental, com 111 mil quilômetros quadrados (pouco me-

nor do que os estados de Pernambuco e Alagoas juntos) e 

com 3,2 milhões de habitantes, o equivalente à população 

do Espírito Santo. A expectativa de vida é de 38,93 anos para 

os homens e 41,89 anos para as mulheres. Um país de maio-

ria cristã (67,7%), cuja economia está fortemente baseada 

na extração e venda de diamantes e de commodities como 

minério de ferro, borracha, madeira, café e cacau1.

Ellen Sirleaf, a “Dama de Ferro liberiana”, tem avançado 

com certa desenvoltura nas hercúleas tarefas de soerguer 

a degradada economia do país ao mesmo tempo em que 

costura a lenta reconciliação de um povo (que se desa-

gregou e tomou em armas como meio de sobrevivência), 

desarma milícias que “governam” nacos do território, 

ajuda quem puder ser ajudado a superar ressentimentos 

e perdas e se esforça para dar ocupação e educação às 

crianças e aos jovens. Muitos deles acabaram presos num 

círculo vicioso dos conflitos internos que eclodiram após 

o primeiro golpe militar e 1989 e, hoje, se encontram na 

desesperadora situação de não saberem mais viver sem 

drogas ou armas.

A s sementes da instabilidade interna não 

estão ligadas diretamente aos conflituosos 

períodos das administrações coloniais ou aos 

primeiros momentos do processo de descolonização, como 

nos demais países africanos. A Libéria foi o único país do 

continente a não ficar sob o jugo de quaisquer das potências 

imperiais européias. À época da Conferência de Berlim 

– que discutiu entre novembro de 1884 e fevereiro de 

1885, entre outros assuntos, as regras de ocupação para o 

território africano – apenas duas extensões territoriais foram 

reconhecidas como países de fato: Etiópia e Libéria.
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Para entender melhor a situação da Libéria de hoje, é 

preciso voltar ainda mais no tempo. Começar não com os 

olhos voltados para a África Ocidental, mas para os Estados 

Unidos do início do século XIX, que viam suas colônias do 

norte e do sul em uma rota veloz de colisão, rumo à futura 

Guerra de Secessão.

O lOngO caminhO para casa?

Nos anos que se seguiram à Guerra de Independência 

e à derrota dos ingleses, em 1781, os futuros Estados Unidos 

da América se viram numa posição, no mínimo, curiosa e 

incômoda. Muitos ex-escravos que haviam se juntado às 

tropas e lutado pela independência foram libertados, enca-

rando uma nova realidade na qual muitos não se ajustariam. 

A grande maioria desses ex-escravos não conseguia inserção 

no mercado de trabalho, principalmente nos territórios 

mais ao sul, onde grandes proprietários ainda utilizavam, 

prioritariamente, a mão-de-obra escrava. 

A situação se tornaria ainda mais paradoxal quando os 

políticos aboliram o tráfico escravo, em 1815, sob a forte 

chuva de diatribes dos latifundiários sulistas, que viam 

os negros manumissos como um duplo perigo: além de 

aumentarem a insegurança social, pois a população negra 

– a grande maioria sem estudo – quando aproveitada, era 

apenas em subempregos (na visão deles, aumentando o 

número da população vivendo em mendicância e envolvida 

com o banditismo), também representavam um péssimo 

exemplo idealístico para os ainda cativos.

Nesse cenário foi criada a American Colonization 

Society (ACS), em 1816, por um reconhecido filantropo 

e herói de guerra, Robert Finley, que reuniu defensores 

da causa abolicionista e representantes de famílias ricas 

e poderosas do norte. Os Estados Unidos só proibiriam 

o trabalho escravo com o fim da Guerra de Secessão, em 

1865, mas a ACS, como o próprio nome da associação já 

deixa claro, não tinha apenas essa bandeira em riste para 

resolver o “problema a população negra”.

Desde a criação da ACS, Finley e seus associados, que 

pagavam uma taxa de US$ 30 (bem cara para a época) pelo 

título, viam com bons olhos e consumiam todas as notícias 

dando conta de uma experiência bem-sucedida, realizada 

pelos ingleses, em um território da África Ocidental perto 

da entrada do Golfo da Guiné. Ali, desde que a Inglaterra 

se arvorou o direito de proibir internacionalmente o tráfico 

escravo, em 1808, e passou a policiar o Oceano Atlântico, 

todo e qualquer cativo apreendido em navios negreiros 

ilegais, bem como os escravos libertos no Reino Unido e 

na colônia do Canadá, eram levados para essa região, em 

uma cidade costeira que viria a ser batizada como Freetown 

(“cidade livre”), futuramente a capital de Serra Leoa.

Inspirados pela experiência britânica, a American Colo-

nization Society passou seus quatro primeiros anos de vida 

angariando fundos para encaminhar ex-escravos que quises-

sem retornar ao continente de onde partiram, prisioneiros, os 

seus ascendentes diretos. A ACS tinha por objetivo auxiliar na 

fundação de um país livre, que fosse exemplo dos ideais de 

liberdade e igualdade norte-americanos, transplantado para 

a África. O próprio presidente James Monroe fez questão 

de doar os últimos US$10 mil, de um total de US$50 mil, 

necessários para o envio dos primeiros navios a uma outra 

região identificada com a ajuda dos ingleses.

n ão passaram sem críticas. A ACS – que 

também tinha entre seus sócios grandes 

latifundiários e proprietários de escravos 

sulistas que vislumbravam a oportunidade de promover 

a extradição, travestida de preocupação humanitarista, de 

parcelas da população negra de volta à África – foi acusada 

de se curvar ao pensamento racialista de que os negros 

seriam uma raça inferior e, portanto, indigna e fazer parte 

da sociedade norte-americana. Os observadores mais cítri-

cos viam escondida, por trás da filantropia, uma perversa 

ação, moralmente discutível, para solucionar o problema do 

aumento dos bolsões de miséria, da crescente criminalidade 

e daquilo que era visto como o mais obtuso e irracional 

resultado da presença negra numa sociedade branca: o 

casamento inter-racial.

Entre os anos de 1820 e 1821, dois navios partiram 

rumo à região conhecida como Cabo Mesurado, levando os 

primeiros habitantes neo-africanos à ilhota de Perseverance, 

mais tarde batizada com o nome de Monróvia, homenagem 

mais do que explícita ao presidente Monroe.
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Nos 25 anos seguintes, mais levas de ex-escravos foram 

enviadas ao país em formação, que viria a ser chamado de 

Libéria (“terra da liberdade”). Sob a tutela de representantes 

da ACS, a região prosperou economicamente, estabelecen-

do um mercado interno e exportando produtos como o 

açúcar e o café. Essa população, vinda dos Estados Unidos, 

formou uma elite comercial e política batizada de américo-

liberiana, que nunca ultrapassaria 6% da população. 

Os conflitos entre américo-liberianos e as populações 

autóctones começaram nos momentos posteriores aos pri-

meiros desembarques. Tendo a si próprios em alta conta, ao 

se considerarem mais civilizados que os seus vizinhos, viam 

nas práticas dos habitantes locais uma realidade das mais 

abjetas e que deveria ser transformada com a conversão 

desses povos ao cristianismo, a educação de alguns poucos 

escolhidos em escolas nos moldes norte-americanos, a 

utilização dessa mão-de-obra para trabalhos menos nobres 

ou simplesmente a expulsão e apropriação de suas terras 

para a implementação das lavouras e a expansão da cidade. 

Não necessariamente nessa ordem.

A bem da verdade a minoria américo-liberiana se tor-

nou rapidamente uma elite oligárquica que estabeleceu e 

exerceu uma relação de dominação sobre os demais grupos 

étnicos majoritários2 muitíssimo parecida com a que viria a 

ser praticada pelas administrações coloniais européias no 

continente. Além disso, também fez uso político institucio-

nalizado e corriqueiro das mesmas práticas de segregação 

(no caso, étnica), alienação, exploração opressão e vassa-

lagem de foram vítimas nas Américas, criando profundos 

ressentimentos e divisões dentro da sociedade liberiana 

em formação.

Entre a independência formal da Libéria, a primeira 

república africana, em 26 de julho de 1847 (37 anos antes da 

Conferência de Berlim) e o primeiro golpe militar perpetra-

do por Samuel Doe, em 1980, o governo américo-liberiano 

institucionalizou e aprofundou sua política de sujeição dos 

demais grupos étnicos liberianos, alimentando paulatina-

mente o sentimento de desajuste e o ressentimento contra 

a elite política e econômica. O direito de participar da vida 

política era concedido apenas a alguns poucos representan-

tes não-américo-liberianos que, por seus próprios esforços 

de ascensão social e econômica, literalmente compravam 

seus direitos à participação nos sufrágios e a uma eventual 

filiação em um dos dois partidos políticos com permissão 

para atuar.

O que poderia, num primeiro momento, se assemelhar 

a um projeto de construção e desenvolvimento de um 

Estado que garantisse a representação e o bem-estar da 

sociedade liberiana se transformou em um aparelho de 

perpetuação de poder e manutenção de privilégios.

É bem verdade que os dois últimos presidentes 

liberianos, antes do golpe militar de 1980, reali-

zaram reformas sociais com o intuito de dirimir 

as crescentes manifestações de insatisfação popular, que 

invariavelmente se refletiam em revoltas étnicas cada vez 

mais freqüentes. Essas ações se multiplicaram principalmen-

te depois de 1926, quando o governo do presidente Charles 

D.B. King viu a oportunidade de transformar a Libéria no 

maior exportador de borracha do mundo. Com os preços 

em franca elevação após o fim da I Guerra Mundial e 

sendo os Estados Unidos o maior consumidor do produto, 

King abriu as portas de seu país para a instalação de uma 

filial da Firestone e aos trabalhos ligados à exploração e 

beneficiamento de borracha. A empresa norte-americana 

recebeu a concessão para explorar, durante 99 anos, uma 

área de pouco mais de um milhão de acres! Seria, de 

longe, a maior área de exploração de borracha do planeta, 

com cerca de 4% do total da área do país e 10% de toda 

a área agrícola.

A  mInoRIA  AmÉRIco-LIBeRIAnA  se  toRnou umA  eLIte  oLIgáRquIcA  
que estABeLeceu  e  exeRceu  umA  ReLAção  de domInAção  soBRe  
os  demAIs  gRupos  ÉtnIcos  mAjoRItáRIos
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Vastos seringais foram plantados em extensões terri-

toriais prontamente desapropriadas, sem importar a que 

etnia pertenciam ou quantas agriculturas de subsistência 

seriam arrasadas. Além de terem suas terras ocupadas 

e transformadas em extensas plantations, os povos do 

interior foram recrutados forçadamente, inclusive crianças, 

para o trabalho de plantio e, posteriormente, extração da 

borracha, em troca de salários muito baixos e submetidos 

a um regime semi-escravista de trabalho.

Em menos de quatro anos as revoltas, greves e insu-

bordinações não só dos trabalhadores, mas também de 

vários grupos étnicos, inviabilizaram o bom andamento do 

negócio milionário da Firestone e forçaram a aposentadoria 

antecipada do presidente King, em 1930, mesmo ano em 

que era publicado um relatório da Liga das Nações referen-

dando denúncias de que comandantes das Forças Armadas 

recrutavam escravos dentro do próprio território liberiano 

e os enviavam para o Gabão e para a ilha de Fernando 

Pó (atual ilha Bioko, onde se localiza a cidade de Malabo, 

capital da Guiné Equatorial).

O gosto pela resistência, pela defesa de direitos políticos 

igualitários e pelo respeito aos territórios e às culturas das 

demais etnias liberianas se instalou irremediavelmente nos 

“inconscientes coletivos”. O presidente posterior, Edwin 

Barclay, passou por maus bocados, tentando controlar 

revoltas dentro e fora da administração estatal, até o fim 

da sua presidência, em 1944. Os principais legados de 

Barclay foram o aprofundamento da corrupção dentro do 

governo e a ainda mais profunda relação e dependência 

entre a economia liberiana e a Firestone.

adiandO O inevitável
A crise econômica liberiana foi contornada a duras 

penas pelo presidente seguinte, William Tubman, que 

conseguiu arrefecer os ressentimentos contra os américo-

liberianos pondo em prática um longo plano de unificação 

nacional. As decisões e, principalmente as ações de Tubman, 

pareciam apaziguar tanto os ânimos em Moróvia quanto 

nas demais regiões do país. Prova disso é o fato de ter sido 

reeleito seis vezes, se mantendo na presidência até 1971, 

quando morreu exercendo o cargo.

O plano de unificação nacional liberiano não previa 

reconciliação entre etnias, mas via nisso um objetivo a 

longo prazo. Tubman foi o primeiro presidente liberiano 

a implementar políticas de valorização das culturas locais, 

estabelecendo feriados relacionados a importantes datas 

tribais e institucionalizando o ensino de dialetos locais, além 

do inglês, nas escolas provinciais.

R ecebeu um voto de confiança refletido no au-

mento expressivo no número de matrículas nas 

escolas de ensino fundamental (31% em 1960 e 

60% em 1980)3, conquistando apoio interno e legitimidade 

para avançar com novas reformas. Assim, instituiu o “Dia 

do Orgulho Indígena”, um dia de festejos populares onde 

seriam apresentadas manifestações de todas as culturas 

responsáveis pela formação do “povo liberiano”. Também 

implementou duas importantes medidas. A primeira foi a 

abertura gradual do direito a voto para algumas parcelas das 

populações afro-liberianas. Porém, a dificuldade de inserção 

na arena política e as várias fases do processo de aquisição 

do título eleitoral fizeram com que esse direito fosse efetiva-

mente virtual. A segunda medida foi a ampliação das Forças 

Armadas com a absorção de um maior número de soldados 

das variadas etnias liberianas e a possibilidade de ascensão 

na carreira militar (estritamente proibida a militares que 

não fossem américo-liberianos). Os desdobramentos dessa 

decisão administrativa, em particular, criariam as condições 

favoráveis para o golpe militar de 1980.

A morte de Tubman levou ao poder o vice-presidente, 

o  pLAno  de  unIfIcAção  nAcIonAL  LIBeRIAno  não 
pRevIA  ReconcILIAção  entRe  etnIAs,  mAs  vIA  nIsso 
um  oBjetIvo  A  Longo  pRAzo
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William Tolbert, considerado mais progressista nas políticas 

econômicas e herdeiro das políticas sociais de seu anteces-

sor. Nos pouco mais de oito anos em que ocupou a Mansão 

Executiva, a sede do poder presidencial em Monróvia, 

Tolbert não só conseguiu reverter todas as expectativas 

positivas como aprofundou ainda mais o nepotismo e a 

corrupção, mantendo os privilégios das elites. 

A bem da verdade, assumiu uma economia mantida 

por investidores internacionais privados e atrelada aos in-

teresses das multinacionais instaladas no país, entre elas a 

ainda poderosa Firestone. Com a crise econômica da década 

de 1970 e a queda vertiginosa nos preços internacionais 

das principais commodities liberianas (minério de ferro, 

borracha, café, cacau e açúcar), a economia liberiana só 

não entrou em colapso graças a empréstimos do FMI e dos 

EUA. A fragilização da economia liberiana empobrecia cada 

vez mais o país, que revertia boa parte dos seus ganhos 

para o pagamento da dívida externa.

O empobrecimento do país, que se refletia diretamente 

no empobrecimento da população, parecia sempre inversa-

mente refletido na manutenção das condições nababescas 

nas quais viviam os políticos e a elite.

Em fins da década de 1970, a oposição ao governo 

era cada vez mais numerosa e desafiadora. A inépcia do 

governo Tolbert em lidar satisfatoriamente com os sinais 

de crise social e a confiança na manutenção do status quo 

pelas elites de Monróvia deixaram um campo fértil para 

as idéias de insurreição defendidas por um soldado que 

acabara de ser promovido a sargento, em outubro de 1979: 

Samuel Kanyon Doe.

No dia 12 de abril de 1980 o sargento Doe, um khran, 

mais uma leva de solados khrans e mandingos, todos sem 

patente, derrubaram a “dinastia” américo-liberiana, que 

durara quase um século e meio. Em seu lugar instalaram 

o Conselho de Redenção Popular, que tinha o próprio Doe 

como representante, o primeiro governante de origem 

étnica não-américo-liberiana na história do país.

O cOmeçO dO fim

O golpe militar, cercado de mistérios até o dia de 

execução, foi violentíssimo. Uma das primeiras ações dos 

insurgentes ao tomarem a Mansão Executiva foi assassinar 

brutalmente o presidente William Tolbert. Até o fim da pri-

meira semana, todos os representantes do antigo gabinete 

foram julgados e sentenciados à morte sem direito à defesa 

ou apelação. As execuções públicas aconteceram em uma 

praia próxima a Monróvia e apenas um dos ministros foi 

poupado ao se descobrir que era de origem tribal.

d urante essa primeira semana, Samuel Doe 

conquistou, sem ter a intenção, um dos seus 

maiores inimigos, futuro opositor e que teria 

primordial importância para o futuro golpe que derrubaria 

Doe nove anos depois: o presidente da Costa do Marfim, 

Félix Houphüet-Bogny, que era nada menos do que sogro 

do presidente liberiano assassinado, William Tolbert.

Doe soube dosar muito bem as ações durante o pri-

meiro ano do golpe militar. Os américo-liberianos foram 

banidos de praticamente todos os cargos políticos e da 

administração pública, sendo relegados ao papel de minoria 

sem direitos. Cargos públicos, postos de comando na ad-

ministração estatal e militar foram regiamente distribuídos 

para os associados de primeiro momento, para aqueles 

que aderiram ao golpe logo depois e para os que apoiaram 

posteriormente o novo governo.

Porém, ao longo dos anos seguintes, os liberianos pude-

ram acompanhar a transformação do tímido, magro e inseguro 

Samuel Doe, no ditador corpulento, irascível e cruel.

Assim como fizeram os américo-liberianos num passa-

do recentíssimo, Doe inchou a máquina estatal e loteou os 

o empoBRecImento  do  pAís  pARecIA  sempRe  InveRsAmente 
RefLetIdo  nA  mAnutenção  dAs  condIções  nABABescAs  nAs 
quAIs  vIvIAm  os  poLítIcos  e  A  eLIte

AINDA QUE PLÁGIO
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mais altos cargos das administrações públicas e das Forças 

Armadas entre os representantes de sua própria etnia, 

khran (que também representavam, no máximo, 5% da 

população), e da etnia mandingo.

Aos poucos, inebriado pelo exercício do poder, o ditador 

liberiano replicou as mesmas dinâmicas de repressão à opo-

sição e de alijamento social das demais etnias, porém com 

uma crueldade nunca antes vista. Mandou assassinar ou exilar 

todos os potenciais opositores de seu governo, cometendo 

também sistemáticas violações aos Direitos Humanos ao 

perseguir grupos da sociedade civil, jornalistas, estudantes e 

todos os que desafiavam ou questionavam o governo.

Em 12 de novembro de 1985, um ex-aliado do presi-

dente, opositor que recebeu o perdão presidencial, mas 

que perdeu o comando das Forças Armadas, Thomas 

Quiwonkpa, reuniu um exército de gios e manos que 

marchou do condado de Nimba, no nordeste do país, até 

as proximidades da capital, com o objetivo de derrubar 

Doe. O golpe foi esmagado na mesma proporção em que 

aumentava a confiança dos soldados inssuretos.

O fracasso do golpe se refletiu numa reação ainda maior 

do governo. Quiwonkpa foi executado publicamente, seu 

corpo esquartejado e suas partes enviadas às cidades que 

apoiaram a tentativa frustrada de golpe. Doe exonerou todos 

os gios e manos dos postos públicos e das Forças Armadas. O 

próprio exército liberiano foi enviado à Nimba para incendiar 

vilas e punir a população que forneceu soldados e guarita 

para os rebeldes. Três mil pessoas, a grande maioria de manos 

e gios, foram mortas indiscriminadamente.

Esse episódio foi determinante de duas formas. Acirrou 

ainda mais o ódio contra o regime de terror do governo e 

promoveu uma transformação silenciosa na população de 

Nimba, que serviu para sedimentar o caminho de entrada 

para a nova força rebelde, que treinava na fronteira do 

condado com a Costa do Marfim, financiada e apoiada pelo 

presidente Houphüet-Bogny.

guerra civil
Era véspera do natal de 1989 quando Charles McArthur 

Taylor4 e seu 168 homens armados da Frente Nacional 

Patriótica da Libéria (NPFL) atravessaram a fronteira da 

Costa do Marfim, entrando em território liberiano através 

do condado de Nimba. O apoio popular foi imediato. O 

núcleo da NPFL era formado por soldados e fazendeiros 

gios e manos, recrutados em Nimba, e por mercenários 

burquinenses, gambianos e leoneses e manfinenses.

Na tentativa de esmagar a rebelião, Doe enviou as Forças 

Armadas da Libéria (AFL), que queimaram vilarejos e exe-

cutaram civis pelo caminho. Tendo esmagado várias outras 

tentativas de golpe, Doe subestimou a NPFL e o nível de res-

sentimento que havia contra ele, principalmente em Nimba.

A massa comandada por Taylor irrompeu nas imedia-

ções da Monróvia em julho de 1990 e, com extenso apoio 

popular, derrotou o exército liberiano. Doe resistiu além 

das previsões dos rebeldes e mostrou que ainda tinha 

forças quando deu ordens para que as Forças Armadas 

metralhasse a St. Peter’s Lutheran Church, matando mais 

de 600 civis (a maioria gios e manos) que buscavam abrigo. 

Entre os mortos estava o pai de Taylor.

o mais cruel reflexo dessa realidade era que 

quanto mais Doe resistia, mais diferenças 

surgiam entre os rebeldes; quanto mais Doe 

perdia controle sobre os condados do país, mais instabi-

lidade e insegurança surgiam nessas regiões. No fim de 

julho de 1990, quando Doe finalmente foi aprisionado e 

Taylor se declarou presidente da Libéria, a NPFL já havia 

se divido em duas. As duas tropas rebeldes e o que sobrou 

das Forças Armadas liberianas passaram a brigar entre si 

pelo controle do governo. O embate entre os três grupos 

matou mais civis do que soldados e terminou de pôr abaixo 

toda a infra-estrutura do Estado liberiano.

Entre meados de 1990 e de 1997 o grupo original da 

NPFL já havia se dividido em pelos menos outros cinco 

grupos beligerantes5. Todos tentando controlar Monróvia 

e tomar o poder das mãos de Taylor. O próprio Taylor, 

envolvido na defesa da capital e em garantir um mínimo 

de funcionalidade ao Estado, perdia também o controle 

da parte dos condados. Dada a insegurança instalada em 

todo o país, cada etnia, ou região minimamente povoada, 

garantia sua própria proteção e a de sua população mon-

tando grupos armados.



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

180

Era o caos e nem a tropa de intervenção humanitária 

enviada pela Comunidade Econômica dos Estados da 

África Ocidental (Cedeao ou Ecowas, na sigla em inglês) 

conseguiu se entender com os grupos locais. A confusão era 

tamanha que o prisioneiro Samuel Doe foi capturado dentro 

do quartel-general da força de intervenção, seqüestrado, 

torturado e morto. O vídeo com a sua execução, realizada 

com requintes de crueldade por um dos líderes rebeldes, 

Prince Yourmie Johnson, causou furor e repulsa por toda 

a África Ocidental.

A grande quantidade de interlocutores dificul-

tava e inviabilizada as conversações de paz. 

Quando se conseguia chegar a um consenso, 

bastava uma das partes insinuar o desrespeito ao cessar-

fogo que os vários grupos voltavam a se digladiar por terras 

(que significavam o controle da extração de diamantes, 

minério de ferro, madeira ou das áreas agrícolas) ou por 

espaços estratégicos próximos à capital. Ao todo foram 

assinados 14 acordos de paz durante a primeira fase da 

guerra civil liberiana. Nove deles entre 1990 e 1994 e 

cinco entre os anos de 1994 e 96. O fim desta fase do 

conflito civil liberiano só aconteceu em janeiro de 1997, 

com a assinatura de um novo acordo e a instituição de um 

governo provisório.

Os conflitos internos liberianos também transbor-

daram para os Estados vizinhos. Perseguições entre 

facções beligerantes forçavam incursões armadas, fugas 

e migrações populacionais para dentro dos territórios da 

Costa do Marfim, de Serra Leoa e da Guiné. O conflito 

interno liberiano se internacionalizava rapidamente e 

desequilibrava as frágeis estruturas sociais internas desses 

países. Etnias que eram minorias de um lado da fronteira, 

rapidamente aumentavam de tamanho e se transforma-

vam em grandes grupos de refugiados que, deixados sem 

amparo, criavam novas situações de emergência huma-

nitária. Fome, doenças, desobediência civil e banditismo 

eram alguns dos problemas. Em abril de 1995, entre 16 

mil e 35 mil liberianos atravessaram a fronteira com a 

Costa do Marfim em busca de refúgio.6 Em outubro do 

mesmo ano a missão de observação da ONU, a Unomil, 

enviou relatório ao secretário-geral Boutros-Ghali no 

qual estimava um total de 727 mil liberianos refugiados 

em países da sub-região: 395 mil na Guiné, 367,3 mil na 

Costa do Marfim, 14 mil em Gana, 4,6 mil em Serra Leoa 

e quatro mil na Nigéria.

tudO muda, pOrÉm tudO permanece igual
Entre as cláusulas do cessar-fogo de janeiro de 

1997, assinado em Abuja, capital da Nigéria, estavam 

duas importantes concessões feitas pelos senhores da 

guerra. A primeira, a cooperação com o trabalho de 

desarmamento feito pelo Ecomog (as tropas de interven-

ção humanitária da Ecowas em ação na Libéria) desde 

novembro de 1996 e supervisionado pelos capacetes 

azuis. A segunda, a transformação de todos os grupos 

armados em partidos políticos, para que pudessem se 

fazer representar em eleições a serem realizadas num 

prazo de dois anos.

Em fevereiro de 1997, uma grande quantidade de armas 

já havia sido recolhida e cerca de 24,5 mil dos estimados 33 

mil soldados já haviam sido desarmados e desmobilizados, 

entre eles 4,3 mil crianças e 250 mulheres.7 A presença 

efetiva dos soldados do Ecomog possibilitou a chegada 

da ajuda humanitária a algumas áreas antes inacessíveis 

e inseguras.

Em fins de fevereiro, a maioria dos líderes rebeldes 

já havia transformado suas facções em partidos políticos. 

Taylor liderou a transição da NPFL para o Partido Nacional 

Patriótico (NPP); Al-Haji Kromah trocou o nome Ulimo-K 

para Partido de Coalizão de Todos os Liberianos (Alcop); 

e o LPC de George Boley tornou-se a viga de sustentação 

do antigo partido do presidente Doe, o Partido Nacional 

Democrático da Libéria (NDPL).

Os partidos concorrentes ou tinham pequena repre-

sentatividade ou eram identificados como representantes 

apenas de uma determinada etnia.

O NPP administrava 75% do território liberiano e 

possuía grande vantagem financeira e organizacional 

sobre os demais partidos, utilizando-se de estruturas 

próprias para deslocamento e financiamento implemen-

tadas durante a guerra civil.

AINDA QUE PLÁGIO
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A campanha eleitoral começou oficialmente em 16 

de junho de 1997 com o total de 13 partidos competindo 

pela Presidência. Os cerca de 800 mil refugiados que se 

encontravam em países vizinhos foram informados que 

só poderiam participar do pleito caso retornassem ao 

território liberiano. Porém a falta de apoio para o retorno 

desses cidadãos desencorajou o retorno e a participação 

deles nas eleições. Apenas 80 mil deles se apresentaram 

para o pleito.

Em 19 de julho, 85% dos eleitores cadastrados foram às 

urnas, acompanhados por cerca de 500 observadores inter-

nacionais (ONU, UE, OUA, Carter Center etc.). A Ecowas e a 

Unomil declararam conjuntamente que o sufrágio liberiano 

havia sido “livre, justo e digno”. No dia 24 de agosto de 

1997, Charles Taylor foi declarado o novo presidente da 

Libéria, com mandato de seis anos, referendado por 75,3% 

dos votos. Uma curiosidade, todos os demais candidatos 

obtiveram menos de 5% dos votos cada um, Ellen John-

son-Sirleaf, que seria futura presidente liberiana, recebeu o 

maior percentual de votos depois de Taylor: 9,6%.8

Duas razões explicam a vitória espetacular de Taylor: 

primeiro, os liberianos escolheram ver nele o guardião da 

paz e da estabilidade por temerem um retorno à guerra 

caso ele perdesse, já que durante a campanha eleitoral 

o candidato dava entrevistas garantindo ser impossível 

a derrota e inimaginável a reação dos seus correligio-

nários caso o improvável acontecesse. Segundo, as 

áreas controladas pela NPFL durante a guerra rendiam 

aproximadamente US$ 450 milhões com a extração das 

riquezas naturais, possibilitando a utilização de espaço 

em rádios e jornais, distribuição de camisas, aluguel de 

helicóptero, compra de ambulâncias para o Hospital John 

F. Kennedy – na capital – e o pagamento de US$ 23,5 mil 

para que o time de futebol da Libéria participasse das 

eliminatórias para a Copa Nacional Africana.9

Assim, em 2 de agosto de 1997 Taylor foi empossado 

21º presidente da Libéria, aparentemente para encerrar uma 

guerra civil que ele mesmo havia iniciado sete anos antes. 

Herdou um país com uma poupança interna de apenas  

US$ 17 mil dólares, um déficit nas contas públicas de US$ 200 

milhões e uma dívida externa de US$ 3 bilhões.10

a prOpÓsitO dO 18 de BrumáriO...

Assim como vaticinou Karl Marx, a história liberiana, 

que já havia se repetido como tragédia, se repetia agora 

como farsa. 

Durante os primeiros meses da administração legítima 

de Taylor, toda a antiga estrutura cleptocrática já havia sido 

novamente montada, bem como práticas já bem conhecidas 

dos liberianos: aos aliados de Taylor, os postos-chave na ad-

ministração pública, nos gabinetes do governo e nas Forças 

Armadas em formação. Aos antigos inimigos e opositores 

a perseguição e exclusão travestida de investigações que 

levantavam falsas suspeitas e denúncias vazias nos meios 

de comunicação controlados pelo governo.

Demorou menos de meio ano para que quase todas as 

antigas facções liberianas voltassem a se armar e a proteger 

suas “possessões”. Após um brevíssimo momento de espe-

rança, o país vivia novamente uma realidade de guerra civil. 

Agora a dinâmica de forças era: poder constituído versus 

grupos armados opositores.

p ara evitar qualquer possibilidade de apoio 

dos governos vizinhos às facções liberianas e 

como represália pelo apoio dos países da África 

Ocidental às sanções econômicas e comerciais impostas 

pela ONU, Taylor cortou relações com quase todos eles e 

passou a financiar ou armar grupos que se opunham a esses 

governos. Entre eles, Taylor tinha especial preferência pela 

Frente Revolucionária Unida (RUF – Revolutionary United 

Front), liderada pelo leonês Foday Sankoh, e considerada 

uma das forças rebeldes mais cruéis do mundo.

Depois de dois anos de pressões internas e externas, 

e cada vez mais encurralado pelas forças rebeldes que 

avançavam por Monróvia, Taylor foi convencido a renunciar 

em junho de 2003. Um Governo Nacional de Transição foi 

empossado para apaziguar os ânimos e organizar novas 

eleições num prazo de dois anos. 

Entre outubro de 2003 e janeiro de 2006 os objetivos 

imediatos e principais do presidente interino Gyude Bryant 

foram manter a paz e desenvolver o ambiente para novas 

eleições presidenciais, vencidas por Ellen Johnson Sirleaf em 

um segundo turno realizado em novembro de 2005.

AINDA QUE PLÁGIO
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durO despertar

A “Dama de Ferro liberiana” tomou para si uma 

responsabilidade, para muitos, nada invejável. Capitanear 

o processo de reconciliação nacional, bem como o de 

reconstrução das estruturas econômicas e políticas de um 

país que reaprende a confiar em si mesmo.

A comunidade internacional aplaude as reformas em 

andamento, mas os investidores ainda se mostram reti-

centes quanto à estabilidade econômica, política e social 

da Libéria.

Alguns números deixam bem explícito o tamanho 

do problema nas mãos da presidente e de seu gabinete. 

Aproximadamente 450 mil liberianos foram desalojados 

de suas áreas de origem e estão refugiados nos países 

vizinhos; mais de 100 mil jovens e crianças estão entre os 

ex-combatentes desarmados.

A necessidade de ajuda humanitária é enorme. As 

áreas de saúde e educação foram riscadas da realidade 

liberiana. Não há hospital ou postos de saúde fora da 

capital e o pessoal especializado ou foi morto durante 

os anos de guerra civil ou vive no exílio em algum país 

da África Ocidental. Saneamento básico é um ideal fora 

de cogitação pelos próximos anos. Luz e água encanada 

somente em alguns edifícios da capital. 

A taxa de mortalidade infantil é uma das mais altas do mun-

do: 157 para cada 1.000 nascidos. O desemprego atinge 80% 

da população. A dívida externa ultrapassa os US$ 4 bilhões.

A economia começa dar sinais de aquecimento, refletin-

do uma nova realidade pós-guerra civil. A produção de bor-

racha e a extração de minério de ferro voltam timidamente 

aos patamares de 1997. Soma-se aí o esforço do governo 

em subsidiar o plantio de arroz, cacau e café.

Ellen Johnson Sileaf, filha de américo-liberianos e golas, 

representa hoje a cola que, pacientemente, vai grudando 

de volta os pedaços de um tecido social diverso e trauma-

tizado. O trabalho é árduo, mas ela mesma previu em seu 

discurso de posse, em 17 de janeiro de 2006, que “é preciso 

mais coragem agora, para recomeçar e, ao mesmo tempo, 

estender a mão em auxílio daquele que está ao seu lado em 

dificuldade. Eu estou estendendo a mão para todos vocês! 

Segurem na minha mão! Vamos começar tudo novamente, 

seguindo adiante rumo a um futuro cheio de esperança e 

promessas! Mas precisamos fazer isso agora e não esperar 

que outros façam por nós!”

Não sei se a presidente Sirleaf conhece a obra de 

Graciliano Ramos, mas uma paráfrase do escritor brasileiro 

caberia como uma luva ao fim do discurso de posse: “O 

liberiano é, antes e tudo, um forte”.

alexandredossantos@tvglobo.com.br

1. Fonte das informações contidas neste parágrafo: “The World Fact-
book”, publicada anualmente pela Central Intelligente Agency (CIA). 

2. Bassa, belle, dei, gbandi, gio, gola, grebo, kissi, kpelle, krahn, kru, 
loma, mandingo, mano, mende e vai. A nomenclatura das etnias liberia-
nas segue a grafia apresentada por Adekeye Adebajo no livro “Liberia’s 
Civil War, Nigeria, Ecomog, and Regional Security in West África”.

3. Dados fornecidos pelo site “Liberia: past and present of Africa’s 
oldest republic” http://www.liberiapastandpresent.org

4. Descendente de pai américo-liberiano e mãe gola, estudou economia 
no Bentley College, nos EUA. Retornou à Libéria depois do golpe militar 
de Doe e assumiu o posto de chefe da Agência Geral de Serviços da 
Libéria. Acusado de desviar US$ 900 mil da Agência, Taylor fugiu para 
os EUA em 1983. Foi preso em maio de 1984 e em maio de 1985, às 
vésperas de ser deportado para Monróvia, fugiu da prisão.

5. Além da INPFL, Movimento Unido de Liberação da Libéria para 
a Democracia (Ulimo),que posteriormente se dividiu em Ulimo-J e 
Ulimo-K, Conselho de Paz da Libéria (LPC) e Conselho Revolucionário 
Central da NPFL (ou apenas CRC).

6. Anistia Internacional (Annual Report on Liberia, 1996, p.2)

7. 19º Relatório da Unomil (17 de outubro de 1996).

8, 10 e 11. Números compilados por Adekeye Adebajo.

9. Adekeye Adebajo.

10. Dados levantados no site da Missão do Banco Mundial para a 
Libéria.

NOTAS

AINDA QUE PLÁGIO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

185outubro•novembro•dezembro 2007

Missão das Nações Unidas para a Libéria (UNMIL)
http://unmil.org/

The World Fact Book – CIA
https://www.cia.gov

Liberia: past and present of Africa’s oldest republic
http://www.liberiapastandpresent.org/

Missão do Banco Mundial para a Libéria
www.worldbank.org/liberia

DOWYARO, E. T. “Ecomog Operations In West Africa: Principle and 
Praxis”. In: Monograph nº 44: Boundaries of Peace Support Operations. 
2000. Disponível em: <http://www.iss.co.za/Pubs/Monographs/No44/
ECOMOGPraxis.html>.

MENKHAUS, Ken. “‘Warlordism’ and the War on Terrorism”. In: Foreign 
Policy In Focus, December 26, 2001. Disponível em: <http://www.fpif.
org/commentary/0112quidproquo.html>.

TUCK, Christopher. “´Every Car Or Moving Object Gone´, The ECO-
MOG Intervention in Liberia”. In: African Studies Quarterly, Volume 

4, Issue 1 (Spring 2000). Disponível em: <http://web.africa.ufl.edu/
asq/v4/v4i1a1.htm>. 

ADEBAJO, Adekeye. Building Peace in West Africa. Colorado, USA. Lynne 
Rienner Publishers, 2002. p.43-78.

________. Liberia’s Civil War, Nigeria, Ecomog, and Regional Security 
in West Africa. Colorado, USA. International Peace Academy, 2002.

HERBST, Jeffrey. “Responding to State Failure in Africa”. In: International 
Security, v.21, nº 3, Winter 1996/97. pp.120-144.

_ HERBST, Jeffrey. “Responding to State Failure in Africa”. In: Interna-
tional Security, v.21, nº 3, Winter 1996/97. pp.120-144.

________. States and Power in Africa: Comparative Lessons in Autho-
rity and Control. New Jersey: Princetown University Press, 2000.

HOWE, Herbert. “Lessons of Liberia: Ecomog and Regional Peacekee-
ping”. In: International Security, v.21, nº 3, Winter 1996/97. pp.145-176.

LYONS, Terrence. Liberia’s Path from Anarchy to Elections. In: Current 
History, May 1998, pp.229-233.

BIBLIOGRAFIA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

186

dos pobres

O fado gustavo    maia    gomes

dec
ena
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O
que aconteceu com os dez países que, em 

1976 (os dados, apesar de divulgados em 

1978, se referem àquele ano), eram os 

mais pobres no mundo, começando pelo 

Butão e prosseguindo com Laos, Etiópia, 

Mali, Bangladesh, Burkina Faso (ex-Alto 

Volta), Ruanda, Somália, Burundi e Chade? Aconteceu que 

eles continuaram muito pobres, frustrando expectativas 

formuladas há 30, 40, 60 anos. Não que só tenha havido 

estagnação relativa ou mesmo retrocesso nos países de 

menor produto per capita. Pode ter havido, mesmo, uma 

discreta melhoria, na maior parte deles. O quadro geral, 

contudo, não inspira nenhum otimismo. Diante disso, a 

pergunta seguinte é: podemos aprender alguma coisa com 

a experiência desses países mais mal colocados na escala 

mundial de bem estar econômico? Não apenas com os 

dez, mas com os 20, 30, 50 piores?

Provavelmente, sim.

geOgrafia, instituições e pOlÍtica

Quando, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

os economistas voltaram a pensar em questões de longo 

prazo, o equipamento intelectual de que, então, dispunham 

lhes levou a uma concepção extremamente simplificada a 

respeito das causas da pobreza e da riqueza das nações. 

Em essência, os países ricos eram aqueles que tinham 

se industrializado – ou passado por uma “revolução 

industrial” – a começar pela Inglaterra, ainda no século 

XVIII, e seguindo pela Europa ocidental, Estados Unidos e 

Japão. Esses processos iniciais teriam sido desencadeados 

pela descoberta e incorporação de muitos inventos úteis 

que, aplicados à produção (sobretudo, industrial), tinham 

elevado drasticamente a produtividade do trabalho e das 

máquinas, construções e equipamentos, conseqüentemen-

te, fazendo crescer o produto global tanto por trabalhador 

quanto por unidade de capital investida. 

Além disso, nessa interpretação dos fatos, os inventos 

geraram ganhos de escala, ou seja, fizeram com que produ-

zir em grandes unidades fabris fosse muito mais eficiente 

do que em pequenas. Maior produtividade do trabalho 

e do capital, em fábricas cada vez maiores, significou, 

naturalmente, lucros enormes os quais, reinvestidos, se 

tornavam ainda maiores, na próxima rodada. Era, do ponto 

de vista da produção, um círculo virtuoso; o crescimento 

gerava mais crescimento. E, depois de um certo ponto, 

nem se precisava de novos inventos, pois os investimentos 

podiam ser feitos com as tecnologias já disponíveis, que se 

incorporavam aos bens de capital conhecidos e replicáveis. 

Ou seja, na origem da revolução industrial tinha havido 

uma revolução tecnológica, mas, depois disso, o processo 

de crescimento econômico se mantivera em marcha pela 

reinversão dos lucros, praticamente, dispensando as 

inovações. 

Estava pronta a explicação para a pobreza dos países 

que não se haviam industrializado. Mais ainda, estava 

pronta a receita para que todos se tornassem ricos. A 

pobreza se devia à tecnologia primitiva e à falta de investi-

mentos (sobretudo, na indústria); portanto, o caminho para 

a riqueza passava pela criação de grandes fábricas, dotadas 

da tecnologia já conhecida no mundo rico e facilmente im-

portável, por estar incorporada aos modernos bens de capi-

tal. O que faltava, então, para deflagrar processos virtuosos 

de industrialização (conseqüentemente, de crescimento, e, 

portanto – assim se achava – de desenvolvimento) era, 

apenas, reunir a poupança necessária para financiar a ins-

talação das fábricas. Na maioria dos casos, essa poupança 

viria do exterior, na forma de investimentos estrangeiros 

diretos, empréstimos ou ajuda. Para os países de renda 

média, como o Brasil, alguma poupança interna poderia, 

também, ser reunida, tornando mais fácil o caminho para 

a sonhada era industrial de riqueza e abundância. 

Desta forma, para os economistas dos anos 1950 e 

1960, o mundo não tinha grandes segredos. Diante de 

um país pobre, seu diagnóstico era sempre o mesmo: 

falta investimento. E, também, a terapêutica indicada: 

invista, construa grandes fábricas; nós, os ricos, lhes 

ajudaremos.

Estavam fadados a uma grande decepção, pois a 

história subseqüente dos países pobres – sobretudo, dos 

muito pobres – desmentiu de forma arrasadora essa visão 

ingenuamente otimista. Ninguém mais acredita que a ex-

plicação para a pobreza seja tão simples; ou que o caminho 
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para a riqueza se resuma a uma seqüência de grandes 

investimentos industriais. A história mostrou que nem tudo 

é indústria, ou falta de indústria; investimento, ou falta 

de investimento; poupança interna ou poupança externa. 

Nossas certezas atuais (ou deveríamos dizer, nossos mitos 

contemporâneos?) são outras: a pobreza depende não 

apenas do investimento, que continua sendo importante, 

mas também da geografia, de traços culturais muito pro-

fundamente enraizados (chamemos isso, genericamente, 

de instituições) e, ainda, de maneira determinante, da 

política. Não que, lá no fundo, a prática política de um 

país seja separável da sua cultura. Mas podemos tratá-la 

à parte, pelo menos como uma primeira aproximação. Isso 

nos deixa com três dimensões: a geografia (ou “situação 

geográfica” mais a “qualidade e quantidade dos recursos 

naturais”, o que se vincula, também, à ecologia); as insti-

tuições (isto é, a cultura e as suas manifestações objetivas, 

assim como o conjunto de regras escritas ou tácitas que 

regulam a atividade econômica) e a prática política (no 

sentido amplo, que inclua não apenas as eleições, mas 

também os golpes, as revoluções e as guerras).

O reconhecimento de que a geografia (e, no mesmo 

sentido, a ecologia) é importante demorou a ser feito pe-

los economistas. A hesitação era compreensível, em uma 

conjuntura como a que ocorreu nos 25 anos posteriores 

à Segunda Guerra, que parecia justificar o otimismo. E, no 

entanto, algumas verdades geográficas incômodas nunca 

puderam ser ignoradas. Todos os países ricos estavam nas 
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regiões de clima temperado; a enorme maioria dos países 

muito pobres enfrentava graves deficiências de localização 

ou de recursos naturais: vastas extensões de seus territórios 

eram desérticas ou semi-desérticas, ou tinham montanhas 

demais, eram mediterrâneos (sem acesso ao mar), ou 

isolados das rotas comerciais. Reconhecer a importância 

decisiva desses fatores na explicação da pobreza teria 

significado dar um duro golpe no otimismo então vigente, 

pois levaria, em última instância, à negação de que havia 

um caminho fácil para a superação da pobreza.

Por seu turno, a cultura e as instituições tiveram de 

influenciar a economia por muito tempo, antes de serem 

reconhecidas como elementos decisivos na determinação 

da pobreza e da riqueza. Max Weber, é claro, havia dito, 

em 1905, que a “ética protestante” representara fator 

importante no sucesso econômico dos países pioneiros 

na industrialização. Mas Weber era reconhecido como 

sociólogo, não como economista, e sociólogos gostavam 

mesmo de complicar, pensavam os economistas. Também 

tinha havido os institucionalistas americanos, da geração 

mais velha, nos anos 1920 e 1930, que sempre buscaram 

ajuda em elementos não-econômicos para suas explica-

ções do maior ou menor sucesso das nações. Mas, nos anos 

pós-Segunda Guerra, o institucionalismo estava reduzido 

a uma espécie de seita misteriosa, cultivada apenas por 

economistas alternativos. Fora desses exemplos, até a 

década de 1990, é difícil encontrar quem tenha falado e 

sido ouvido pelos economistas em defesa dos elementos 

culturais (ou institucionais). Entrementes, ficou cada dia 

mais difícil negar que sociedades em que as regras falham 

em proteger a propriedade, ou onde os ganhos econômi-

cos individuais são considerados pecaminosos, ou devem 

PÕE MAIS DEz ANOS NISSO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

191outubro•novembro•dezembro 2007

ser imediatamente repartidos com todo o grupo, ou são 

expropriados por um estado ávido e corrupto, são socie-

dades que carecem de condições mínimas para a criação 

continuada de riquezas.

Finalmente, a política. Guerras, revoluções, genocídios, 

golpes militares, assassinatos de governantes, apropriação 

em larga escala do Estado para fins de benefício privado 

são ocorrências que se observam em quase todos os países, 

sejam eles ricos ou pobres. O problema é que, na história 

de alguns países – invariavelmente, pobres – quase não se 

observa outra coisa. E, aí, fica difícil imaginar que grandes 

ou pequenos investimentos venham a ocorrer, de forma 

continuada, nesses países, ou que esses investimentos, se, 

apesar de tudo, forem realizados, irão gerar um fluxo contí-

nuo de renda, ao longo de sua vida útil. O mais provável é 

que as guerras e as revoluções destruam os investimentos 

que, por acaso, tenham sido feitos, contribuindo para a 

perpetuação ou o agravamento da miséria.

A história econômica dos países mais pobres tem 

tudo a ver com sua geografia, instituições e política. Cada 

uma dessas coisas andou muito errada, nesses países, nos 

últimos 30 anos. Em grande medida, é por isso que eles 

continuam pobres.

um ButãO “aBOtOadO”

O Butão está situado no Himalaia, entre a China e a 

Índia. Em 1976, o Banco Mundial flagrou-o como o mais 

pobre dos países, pelo critério do produto interno bruto 

per capita (em dólares da época). Em se tratando de um 

país pequeno, montanhoso e sem acesso ao mar, vê-se 

que a geografia não lhe ajuda muito (e, ao que parece, 

tampouco a política), de modo que o governo decidiu 

avaliar o desempenho do país segundo a variação da 

Felicidade Nacional Bruta (FNB), não do PIB. Na FNB cabe 

muita coisa: indicadores de desenvolvimento eqüitativo, 

promoção da vida cultural e espiritual, sustentabilidade 

ambiental e boa governança. Talvez os butaneses tenham 

aprendido a medir isso tudo; talvez o governo esteja 

apenas enganando o povo. Mais de 90% da força de 

trabalho estão ocupadas na agricultura de subsistência 

(arroz, milho, raízes, frutas cítricas, cevada e batatas) e na 

criação de animais – iáques (boi tibeteano), bois, ovelhas, 

porcos e tanguns (um pequeno cavalo rústico, valorizado 

para o transporte nas montanhas).

Entre 1976 e 2006, a população do país passou de  

1,2 milhão para dois milhões, o que representa cresci-

mento, relativamente pequeno, de 67%. Dos dez mais 

pobres, nenhum teve aumento demográfico menor, o que, 

por tabela, não deixa de ser um comentário preocupante, 

sobretudo, para os outros países. A expectativa de vida 

elevou-se de 44 para 55 anos. Cresceu, é verdade, mas 

convém lembrar que, nos países ricos, a vida média já 

supera 80 anos. O Butão não tem estatísticas de alfabe-

tização de adultos, seja para 1976, seja para 2006. Não 

sabemos o que está ocorrendo lá, a esse respeito. Em 

1976, o produto per capita do país representava 4,15% 

da média mundial – o Banco Mundial desconhece o valor 

para 2006 da renda per capita. Para a Central Intelligence 

Agency (CIA), o produto per capita do Butão, medido em 

dólares com paridade de poder de compra, corresponderia 

a 28% da média mundial – ainda baixa, mas sensivelmente 

melhor do que há 30 anos. Irrelevante, diria o governo: os 

butaneses estão preocupados com a felicidade, não com 

o produto. Ainda bem.1

Até o reinado de Jigme Dorji Wangshuk (1953-72), 

o Butão tinha castas e escravos. As mulheres eram legal-

mente dependentes de seus pais ou maridos. Não havia 

um sistema educacional secular; os monges budistas 

monopolizavam a instrução. Nenhuma dessas instituições 

é, particularmente, favorável à criação de riquezas. Ao 

contrário. Talvez sejam produtoras de felicidade nacional 

bruta, mas nem isso é garantido. Com o tempo, o rei 

foi cedendo às pressões modernizantes. Seu filho Jigme 

Singye, coroado em 1974, democratizou gradualmente o 

sistema político, até o ponto de, em 1999, o rei perder a 

condição de chefe de governo. 

Neste momento, o Butão está a ponto de ter sua pri-

meira constituição, a ser referendada em 2008. Paralela 

a esta história, uma outra, mais violenta, se desenrolou. 

Milhares de nepaleses que habitam o Butão foram conside-

rados imigrantes ilegais e expulsos do país. Em 1989, eles 

se revoltaram. A junção de tudo isso gerou tensões políticas 
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e militares com a Índia e o Nepal. Agravando o quadro, 

integrantes de um movimento separatista dos estados 

indianos de Bengala Ocidental e de Assam estabeleceram 

bases no Butão, de onde partiam para atacar alvos na Índia 

até que, em 2003, o governo deste país se viu forçado a 

usar a força militar contra os guerrilheiros.2

No começo de 2006, a economia butanesa ia bem e a 

situação política parecia mais calma. Pelo menos, segundo 

o Príncipe Coroado, tal como informa o Kuensel (site de 

notícias diárias do país):

“Sua Alteza Real disse que muitas pessoas em Butão 

questionam a necessidade de se iniciar mudanças políticas 

significativas quando a nação está desfrutando de paz 

e prosperidade sem precedentes sob o reinado de Sua 

Majestade. Sua Alteza Real disse que as imensas realiza-

ções logradas por Butão deveriam ser vistas como uma 

firme fundação lançada por Sua Majestade para o futuro 

progresso da nação. Foi com base nesta sólida fundação 

que Sua Majestade procurou introduzir a Constituição e 

estabelecer um governo democrático que continuaria a 

satisfazer as aspirações do povo”.3

Por mais longe que esteja de nós aquele país, em Butão 

não é diferente: há essa compulsão dos governantes em 

satisfazer as aspirações do povo.

pOpular, demOcráticO e pOBre: O laOs

O Laos, hoje, é a República Popular Democrática do 

Laos. Mas continuamos a chamá-lo pelo antigo nome, 

especialmente nós da geração que acompanhou a guerra 

do vizinho Vietnã, nas décadas de 1960 e 1970. Um ano 

após o fim da guerra, o Laos era o segundo país mais 

pobre do mundo; 30 anos depois, a despeito de continuar 

pobre, tinha dado um salto notável, passando para a 26a 

posição, do pior para o melhor. Entre 1976 e 2006, sua 

população cresceu 182% (como crescem as bocas e os 

estômagos, não importa se, também, os pés de alface!); 

o PIB per capita (em relação à média mundial) se elevou 

em 276%.4

País montanhoso, com somente 4% de seu território 

aptos para a agricultura, o Laos é sujeito a enchentes e 

secas. Apesar disso, a expectativa de vida ao nascer, que 

era de 40 anos, em 1976, havia passado para 63 anos 

em 2006. A taxa de alfabetização – para a qual inexistem 

dados relativos a 1976 – era de 69% em 2006. Não são 

marcas de que o Laos possa se orgulhar, é claro, mas 

representam algum progresso.

Parte do segredo do desempenho econômico relativa-

mente bom tem a ver com a estabilidade política; parte, 

com as reformas introduzidas a partir de 1986. A estabi-

lidade possibilitou a (e foi possibilitada pela) manutenção 

da paz nas três décadas seguintes a 1975, fato tanto mais 

significativo quando se tem em mente que a região foi 

palco de conflitos militares quase contínuos, de 1946 a 

1975. Além disso, num lance estratégico, o governo, apesar 

de se manter oficialmente comunista, vem realizando uma 

reforma econômica liberalizante desde 1986, reduzindo o 

papel do planejamento e incentivando a entrada de capital 

estrangeiro. Ou seja, vem introduzindo instituições mais 

favoráveis ao crescimento. Nisso, seguiu o Vietnã, vizinho 

e aliado, e, mais remotamente, a China. Como resultado, 

de 1988 a 2006, o produto interno bruto do país cresceu 

à taxa anual de 6%, com exceção de um curto intervalo, 

em 1997, por ocasião da crise financeira asiática.5

Tendo partido de uma base econômica muito precária, 

em 1976 (ou em 1986), esses anos de médio crescimento 

econômico não foram suficientes para transformar radi-

calmente o país. A infra-estrutura econômica do Laos é 

primitiva; seu sistema rodoviário, rudimentar; não existem 

ferrovias e as comunicações internas ou com o exterior 

são precárias. A eletricidade só está disponível em umas 

poucas áreas urbanas. Mais de metade do produto interno 

bruto e 80% da ocupação total ainda são gerados no 

campo, onde domina a agricultura de subsistência – arroz, 

sobretudo.6

A despeito disso, alguma coisa, certamente, mudou 

no Laos, passados os anos de conflito armado. Prova 

disso é o interesse das agências de viagem pelo país. Por 

exemplo:

“A República Popular Democrática do Laos foi fundada 

no final da guerra, em dezembro de 1975. O Laos tem 

desfrutado de paz, desde então. Ele tem gradualmente se 

recuperado dos horrores da guerra e da depressão econô-
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mica e se encontra, no presente, em dramática aceleração. 

Suas fronteiras foram abertas para o comércio com a ajuda 

de projetos tais como a ponte da Amizade Tailândia-Laos 

e mais turistas podem, no presente, explorar essa jóia não 

lapidada do Meckong”7. 

Jóia não lapidada do Meckong!

etiÓpia: fuZis de mais, cOmida de menOs

Terceiro país mais pobre do mundo, em 1976, a Etiópia 

já era (e continua a ser) a Etiópia. Mas, quando a compa-

ração é feita de ponta a ponta, ela também melhorou, em 

termos relativos e absolutos, saltando da terceira (1976) 

para a 12a posição (2006) na classificação dos países mais 

pobres no mundo. A população cresceu 254% e o PIB per 

capita subiu de 5,9% para 11,7% da média mundial, quase 

dobrando, portanto, com as ressalvas já feitas, para o caso 

do Laos. Nas estimativas da CIA, cuja comparação com as 

projeções do Banco Mundial suscitam os mesmos proble-

mas já mencionados, o PIB per capita atual da Etiópia já 

seria equivalente a 22% da média mundial. A expectativa 

de vida, entre os dois anos extremos, passou de 38 para 42 

anos, continuando a ser uma das mais baixas do mundo, 

e a taxa de alfabetização de adultos (7%, em 1976) seria 

de 36%, em 2006, também das menores, na comparação 

internacional. Mas, mesmo quando os números são bons, 

não foram suficientes para tirar o país da pobreza extrema, 

nem para obscurecer uma trajetória de graves problemas 

e muito sofrimento.

Com efeito, a história política e econômica da Etiópia, 

especialmente nas três últimas décadas do século XX, é 

uma mistura de fuzis de mais e comida de menos. Depois 

de 44 anos de reinado, com todas as pompas e cerimônias 
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a que se julgava no direito, o imperador Hailé Selassié 

foi deposto em 1974 por uma junta militar liderada por 

Mengistu Haile Miriam, que instituiu uma ditadura com 

discurso socialista, como era moda, na época e na áfrica. 

Com a oposição silenciada, muita gente foi massacrada por 

milícias que apoiavam o governo. O ditador e seu bando 

criaram “comitês populares” para controlar a população e 

forçaram grandes contingentes de pessoas a mudar o local 

de residência, em uma tentativa de contornar o problema 

da fome. Obrigaram quase todos os homens entre 18 e 

70 anos de idade a servirem o exército. Difícil pensar em 

crescimento econômico com essa política.

Depois de resistir a muitos e sangrentos golpes, 

revoltas, crises econômicas causadas por secas, guerras 

e guerrilhas, o regime de Mengistu foi derrubado, em 

1991, e sucedido por uma coalizão de forças rebeldes. 

No desenrolar da história, a Etiópia adotou, em 1994, 

sua Constituição e, no ano seguinte, realizou as primeiras 

eleições multipartidárias de sua história. A guerra com a 

Eritréia terminou com um tratado de paz, em 2000, e com 

a independência da antiga província.8

Se tudo parece calmo, não significa que esteja. 

Especialmente, aos olhos dos investidores locais e inter-

nacionais cuja atividade intensa – se sentissem confiança 

para tal – seria o único caminho possível para a saída da 

pobreza.

O mali, O saara e O sahel

Com dois terços de seu território no deserto do Saara 

e no semi-árido Sahel, o Mali tem dificuldades com a geo-



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

195outubro•novembro•dezembro 2007

grafia – e outras tantas com a política. Quarto país mais 

pobre do mundo, em 1976, segundo o Banco Mundial, seu 

produto per capita equivalia, naquele ano, a 5,9% do PIB 

per capita do conjunto dos países. Passou a 11,1% (da 

renda, no caso) em 2006. No mesmo período, a população 

mais do que dobrou: 5,8 milhões em 1976, contra 14 mi-

lhões em 2006. A expectativa de vida cresceu pouco, de 38 

para 48 anos, e a taxa de alfabetização de adultos passou 

de 10% para 24%. Em termos dessas duas estatísticas, o 

Mali do século XXI continua no século XIX.

Ainda hoje um dos países de menor renda per capita 

(10o, segundo o Banco Mundial, se considerarmos apenas 

aqueles para os quais há dados em 1976 e em 2006), o 

Mali tem a economia fortemente concentrada nas áreas 

irrigadas próximas ao Rio Niger. Quatro quintos de sua 

força de trabalho dedicam-se à agricultura ou à pesca. O 

que existe de atividade industrial limita-se ao processa-

mento de produtos agrícolas. Desde meados da década 

de 1990, entretanto, o país vem seguindo um programa 

de austeridade supervisionado pelo Fundo Monetário 

Internacional, o qual, somado às reformas estruturais 

e à desvalorização da moeda, possibilitou o alcance de 

um crescimento médio do produto interno de 5% entre 

1996 e 2006. Nos anos recentes, entretanto, o comércio 

internacional do país (que não dispõe de acesso direto 

ao mar) tem sido prejudicado pela instabilidade política 

da vizinha Costa do Marfim. Esta é, pelo menos, a forma 

como a CIA vê as coisas9. 

Politicamente, o panorama é mais conturbado. A his-

tória de Mali, no período que aqui nos interessa, se inicia 

com um golpe militar, em 1968. Apesar de tentar implan-

tar reformas econômicas após tomar o poder, os oficiais 

tiveram pouco êxito, sob o impacto de anos seguidos de 

seca no Sahel e de intensos conflitos políticos internos. 

Como tantos outros donos do poder na áfrica, os militares 

de Mali aprenderam a fazer eleições que jamais perdem, 

especialmente porque só há um partido político. Nessas 

condições, não surpreende que o general Moussa Traore 

tenha obtido, em 1979, 99% dos votos para presidente.

Tamanha popularidade, contudo, não convenceu a 

todos e Traore teve de enfrentar manifestações estudantis 

e três tentativas de golpe. Depois disso, a situação política 

se estabilizou e se manteve calma nos anos 1980. Na 

última década do século passado, entretanto, houve novas 

agitações. Em 1991, um golpe de estado depôs e prendeu 

o presidente, instituindo o poder do Comitê Transitório 

para a Salvação do Povo. Desde então, eleições mais 

livres parecem ter ocorrido, desenhando uma espécie de 

democracia no Mali10.

Se o povo foi, ou não, transitoriamente salvo, é uma 

questão em aberto.

Bangladesh das inundações e dOs ciclOnes

Quinto país mais pobre, em 1976, Bangladesh saltou 

várias posições, chegando a 29o, em 2006. Relativamente 

à media mundial, seu produto per capita era de 6,5%, 30 

anos atrás, e de 22,9%, na estimativa mais recente, com 

base em dados do Banco Mundial (ou 47%, segundo a 

CIA). A população quase dobrou (80 milhões, em 1976; 

144 milhões, em 2006); a expectativa de vida passou de 

42 para 64 anos e a taxa de alfabetização de adultos 

variou de 23% para 47%. Assim como nos demais países 

pobres até agora visitados, o ambiente físico não é dos 

mais favoráveis. Aproximadamente um terço do território 

de Bangladesh é inundado por chuvas torrenciais, a cada 

ano. Ciclones são freqüentes, sempre causando prejuízos 

materiais e humanos. 

A política também não é lá essas coisas. Na avaliação 

pública (portanto, necessariamente comedida) feita pela 

CIA americana: 

“As reformas são paralisadas, em muitos casos, por 

disputas políticas e corrupção em todos os níveis de go-

verno. Oposição por parte da burocracia, dos sindicatos 

de funcionários públicos e outros grupos com interesses 

na preservação das estruturas vigentes têm, também, 

impedido o progresso”11.

Em 1975, depois de uma guerra e de muitas comoções 

políticas, o presidente de Bangladesh e fundador do país, 

Sheikh Mujib, foi assassinado por militares que tomaram 

o poder, mas não conseguiram mantê-lo. Mais dois golpes 

ocorreriam naquele ano, até que o major-general Zia ur-

Rahman se firmou como líder. Em 1981, Zia foi também 
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assassinado, no meio de outro fracassado golpe militar. 

O novo tenente-general, Hussain Mohammad Ershad, foi 

forçado a renunciar em 1990 e terminou preso, acusado de 

corrupção. Por meio de eleições, a viúva de Zia ur-Rahman, 

Khaleda Zia, tornou-se primeira-ministra em 1991; três 

anos depois, ela foi também denunciada por corrupção. 

Agüentou um pouco, mas, em 1996, teve de renunciar. O 

governo que lhe sucedeu, liderado por outra mulher, Hasina 

Wazed, também não conseguiu se estabilizar. Em 2001, 

Khaleda Zia voltou ao poder. Mas não para desfrutá-lo 

com tranqüilidade.

Dois anos depois, a Liga Awami, partido de oposição 

que havia estado no poder entre 1996 e 2001, promoveu 

manifestações de protesto, respondidas com repressão 

sangrenta pelo governo. Greves nacionais e novas 

manifestações oposicionistas, em 2004 e 2005, foram 

seguidas por mais repressão. A Liga acusou a situação 

de tentar assassinar Hasina Wazed, líder da oposição e 

ex-chefe do governo. Duzentos atentados com bombas 

foram perpetrados em 60 cidades num único dia (17 

de agosto de 2005). Vários extremistas islâmicos foram 

presos; a oposição armada respondeu com novos ataques, 

alguns utilizando homens-bomba. Em outubro de 2006, 

o governo de Khaleda Zia renunciou. Não foi um gesto 

suficientemente nobre para garantir a paz12.

A despeito de tudo isso, a economia de Bangladesh 

vem, há algum tempo, crescendo entre 5% e 6% ao ano. 

É bem melhor que a estagnação, mas ainda vai demorar 

para este país deixar de um dos mais pobres em todo o 

mundo. Com essa política, então.

BurKina fasO, a “terra dOs hOmens hOnestOs”

Sexto país mais pobre, em 1976, Burkina Faso (até 

1984, Alto Volta) teve sua população mais do que dobra-

da: 6,2 milhões, em 1976; 14 milhões, 30 anos depois. A 

expectativa de vida ao nascer (48 anos) ainda é uma das 

mais baixas do mundo. A taxa de alfabetização de adultos, 

de 24%, tampouco é de fazer inveja. Sem acesso ao mar 

e com poucos recursos naturais, Burkina Faso (o nome 

significa “terra dos homens honestos”, não se sabe se 

por ironia) tem déficit geográfico.

Aproximadamente 90% de sua força de trabalho estão 

na agricultura de subsistência, periodicamente afetada 

por secas. Dentre os problemas ambientais, com claras 

implicações sobre o desempenho econômico, contam-se 

a desertificação, o sobrepastoreio, a degradação dos solos 

e o desflorestamento. Uma das rotinas de Burkina Faso 

é a migração sazonal de parte de seus habitantes para a 

Costa do Marfim e o norte de Gana. Recentemente, isso 

tem sido dificultado por agitações políticas nos dois países, 

causando ainda mais problemas e instabilidade.13

A política é feita por uma sucessão de golpes militares, 

desde os anos 70 e 80 do século passado. Recentemente, 

tem havido eleições com vários partidos, supostamente 

democráticas, mas, por uma dessas coincidências, o 

governo (que chegou ao poder com um golpe militar, em 

1987), sempre as vence. Deve ser uma recompensa pela 

honestidade. Ou, então, alguma coisa mais familiar, como 

o jornalista Martin Meredith, autor de um extraordinário 

livro, prefere acreditar:

“Embora muitas ditaduras tenham sido derrubadas na 

áfrica nos anos iniciais da década de 1990, um número 

correspondente de ditadores sobreviveu, apesar de que sob 

diferentes circunstâncias. Governantes militares ganharam 

eleições na Guiné, Mauritânia, Guiné Equatorial e Burkina 

Faso. Ditadores de um novo tipo apareceram, propensos a 

manter uma fachada de democracia suficiente para obter 

ajuda externa. Mesmo quando ocorreram mudanças de 

regime, os novos governos rapidamente reverteram aos 

mesmos sistemas de clientelismo e patrimonialismo de 

seus antecessores; alguns rapidamente adotaram os 

mesmos meios autocráticos de governar. No lugar do 

Grande Homem, veio a democracia do Grande Homem, 

com poucas diferenças entre elas”.14 

É Burkina Faso; é (quase) toda a áfrica.

ruanda: pOBreZa e genOcÍdiO

Em 1976, o produto por habitante de Ruanda, sétimo 

país mais pobre do mundo, equivalia a 6,51% da média 

mundial; a expectativa de vida era de 41 anos e a taxa de 

alfabetização de adultos, 23%. 30 anos depois, os números 

não haviam melhorado o suficiente para tirar o país da 
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situação de extrema pobreza. A renda por habitante em 

2006 era de 12% da média mundial; a expectativa de vida, 

44 anos, e a taxa de alfabetização, 65%. A população, a 

despeito das guerras e do exílio forçado de tantos, mais 

do que dobrou (surpresa?) no mesmo período, passando 

de 4,2 milhões para 9 milhões. Com 90% de sua força 

de trabalho na agricultura de subsistência, Ruanda não 

tem acesso ao mar e é o país mais densamente povoado 

da áfrica. 

Apesar de tantos fatores adversos, não “é a economia, 

estúpido”. Em Ruanda, a vida gira em torno do conflito 

entre as etnias hutu, numericamente preponderante, e 

tutsi, politicamente dominante durante todo o período 

colonial. Como se isso fosse pouco, há uma competição 

inter-regional: o Norte, ainda mais pobre, contra o Centro 

e o Sul, relativamente, menos miseráveis. Numa história 

de contínuos golpes, revoltas e traições, o episódio inicial, 

no período que nos interessa, ocorreu em 1973, quando 

um grupo de oficiais do exército, nortistas e hutus, deu um 

golpe de estado e instalou o general Juvénal Habyarimana 

no poder. Até sua morte, em um desastre aéreo com todos 

os indícios de atentado, Habyarimana iria permanecer 21 

anos mandando no país.

Os tutsis organizavam a reação. Até que, em 1990, 

rebeldes da Frente Patriótica de Ruanda invadiram o país, 

a partir de Uganda. Houve negociações e um cessar-

fogo, mas, após o atentado ao avião em que viajavam 

os presidentes Habyarimana e Cyprien Ntaryama, de 

Burundi (ambos morreram, em decorrência), as tensões 

não puderam mais ser contidas. Anarquia generalizada e 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

198

assassinatos em massa, ao longo dos meses posteriores a 

abril de 1994, resultaram no genocídio de 500 mil a 800 

mil tutsis e hutus moderados. Compreensivelmente, o país, 

em 30 anos, não teve tempo de sair da miséria, ocupado 

que estava em cultivá-la.15

Desde então, as coisas têm estado (temporariamente?) 

um pouco mais calmas, em Ruanda. Mas, talvez, ainda soe 

um pouco extemporânea a propaganda oficial, tentando 

atrair turistas:

“Acorde para um novo clarão no horizonte; para mon-

tanhas revelando suas brumas, para o ar doce e frio que 

toca sua face. Caminhe em uma floresta primitiva banhada 

de verde; estremeça com a visão do mais raro dos ani-

mais: o gorila das montanhas. Olhe nos seus olhos e para 

dentro de si mesmo. Você está aqui, em Ruanda, vivendo 

uma nova aurora africana. Descubra um novo lugar, uma 

nova aventura, novos amigos e uma inimaginável beleza. 

Descubra Ruanda”16. 

Se a poesia não lhe convenceu, uma alternativa mais 

barata e segura talvez seja assistir ao filme “Hotel Ruanda” 

(diretor: Terry George, 2004), uma estória relacionada ao 

genocídio. Ali, sem dúvida, você encontrará não um, mas 

muitos novos clarões no horizonte. A probabilidade é que 

sejam balas de fuzil sendo disparadas.

Não “é a economia, estúpido”.

sOmália, sOmálias

Localizada na costa oriental da áfrica, fazendo frontei-

ra com a Etiópia, a oeste, e com o Quênia, ao sul, a Somália 

dividia com Ruanda a posição de sétimo país mais pobre 

do mundo na classificação de 1976. 30 anos depois, ela 

tinha piorado, passando a segundo pior, de acordo com a 
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CIA. A população cresceu de 3,3 milhões para possíveis 

nove milhões, embora fazer estimativas demográficas não 

seja uma tarefa simples naquele país, devido ao grande 

e instável número de refugiados das várias guerras entre 

clãs que sempre estão ocorrendo. A expectativa de vida 

é calculada em 49 anos e a taxa de alfabetização (50%, 

em 1976) é desconhecida, hoje.

A economia depende, sobretudo, da agricultura e da 

pecuária, esta última, uma atividade predominantemente 

nômade. O pequeno setor industrial que se chegou a 

instalar foi saqueado durante as várias crises de fome 

e os equipamentos foram vendidos como ferro velho. 

Surpreendentemente, o setor de serviços, protegido por 

milícias, tem continuado a funcionar e até a crescer um 

pouco. No geral, entretanto, o panorama econômico é 

desolador.

Como sói acontecer, pois uma coisa tem a ver com 

outra, a política não é melhor. Ao contrário. A história dos 

golpes militares, no período que estamos observando, 

começou em 1969, quando Mohamed Siad Barre deu início 

a um regime de ideologia socialista que foi capaz de dar 

alguma estabilidade política ao país por quase vinte anos. 

A partir de 1991, entretanto, a oposição armada terminou 

levando à derrubada do governo, ao que se seguiram o 

caos político, a desorganização da economia e a fome ge-

neralizada. O poder central enfraqueceu-se notavelmente, 

a ponto de clãs guerreiras do Norte terem fundado um 

novo país (Somalilândia) que, sem ser reconhecido por 

nenhum outro, continua existindo. No Nordeste, várias 

regiões administrativas também se desligaram do governo 

central e se uniram sob o nome de Puntland. Embora não 

tenham aspirações separatistas, estabeleceram o auto-

governo e vão levando. Somália, Somálias.

Uma tentativa de assistência da ONU (1993-95) 

resultou em um dos maiores fracassos da Organização. 

Seguiram-se anos de novas guerras e secessões até que, 

em junho de 2006, uma organização denominada Con-

selho Supremo das Cortes Islâmicas conseguiu impor um 

pouco de ordem no país. Em dezembro do mesmo ano, 

o Conselho (suspeito de ter ligações com o Al Qaeda) foi 

derrubado pelo chamado Governo Federal de Transição 

que, entretanto, tampouco consegue afirmar sua autori-

dade de forma incontestável. 

Assim vive a Somália. Não é provável que seu povo 

escape da miséria, tão cedo17.

a rOta descendente de Burundi

Burundi, um pequeno país africano sem acesso ao mar, 

é vizinho de Ruanda, da Tanzânia e da República Demo-

crática do Congo. Não se poderia esperar que fosse muito 

diferente deles; entretanto, não precisava ser pior. Mas é. 

Só 50% das crianças em idade escolar conseguem estudar 

e a infestação do vírus da AIDS é ampla e irrestrita.

A economia de Burundi, fundamentalmente agrícola 

e de subsistência, produz café e chá, vendidos no mer-

cado internacional. São, praticamente, as únicas fontes 

de receita em moeda forte, com a qual o país paga suas 

importações. A população passou de 3,8 milhões, em 1976, 

para oito milhões, em 2006. Como em Ruanda, Burundi 

vive das tensões entre hutus (85% da população, os pobres 

entre os pobres) e os tutsi (14%), relativamente mais bem 

estabelecidos e que dominam o comércio do café. Em 

1993, o primeiro presidente eleito democraticamente em 

toda a história do país foi assassinado, desencadeando 

uma guerra entre as duas etnias18.

A guerra durou uma década, causando mais de 200 

mil mortes. Enquanto isso, Burundi continuou sua rota 

descendente: nono na classificação dos menores produ-

tos per capita, em 1976, tornou-se o país mais pobre do 

mundo, 30 anos depois, segundo o Banco Mundial. Na 

classificação da CIA, ele é o sexto mais pobre. 

Ah, sim.

chade

De acordo com um informe da BBC de Londres, o 

Chade é o país mais corrupto do mundo. É difícil saber 

como se mede isso, de uma forma, minimamente, confiável, 

mas está dito. Também era o décimo mais pobre, em 1976. 

Seu produto (renda) per capita passou de 7% para 12% 

da média mundial nos últimos 30 anos, com as ressalvas 

já feitas. País predominantemente desértico, é rico em 

ouro e em petróleo (a conclusão dos oleodutos ligando 
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os poços a portos e terminais do Atlântico ocorreu em 

2003, permitindo a exploração comercial das reservas). A 

expectativa de vida (44 anos) e a taxa de alfabetização 

(26%) estão entre as mais baixas do mundo.

A história política do Chade não diverge muito da 

dos demais países africanos: desde a independência, é 

um contínuo enredo de violência e instabilidade. A fonte 

de tensão são as diferenças entre o norte muçulmano 

e o sul predominantemente cristão e animista, além de 

uma incapacidade culturalmente arraigada de resolver 

as divergências por meios pacíficos. Em 1969, o primeiro 

presidente, Ngarta Tombalbaye, um cristão sulista, foi 

assassinado, em meio a uma guerra civil. A guerra não 

terminou aí. Depois de muitos episódios, em meados da 

década de 1990, a situação estava, relativamente, esta-

bilizada e o Chade realizou suas primeiras eleições. Não 

era uma paz duradoura, contudo. Em 1998, um golpe de 

estado foi tentado por um ex-ministro da defesa. Em 2003, 

conflitos em Darfur, no vizinho Sudão, levaram à entrada 

de centenas de milhares de refugiados, alimentando ainda 

mais os conflitos internos.19

Nessas condições, como esperar que a economia 

funcione, exceto da maneira a mais precária?

finalmente...

Embora a situação econômica dos países mais pobres 

ainda seja crítica, a distribuição da renda ou do produto 

globais entre as nações parece ter melhorado um pouco 

nas três últimas décadas. Há uma ressalva, na frase 

anterior: a distribuição “parece” ter melhorado. Vamos 

esquecê-la, por um momento. Em 1976, os 10% mais 

pobres da população mundial detinham 0,8% do produto 

gerado pelo conjunto dos países; em 2006, essa proporção 

havia se elevado para 1%. É ainda, um escândalo, mas, 

pelo menos, pode ter havido uma pequena melhora. A 

mudança teria sido mais acentuada no caso dos 20% 

mais pobres: 1,7% do produto mundial, em 1976; 3,5%, 

em 2006. Além disso, em 1976, a metade mais pobre da 

população mundial era responsável por 7,5% do produto 

global; 30 anos depois, essa proporção havia se elevado 

para 17%. Na outra ponta da distribuição, a proporção 

do produto realizado pelos 10% mais ricos da população 

mundial parece ter caído de 44%, em 1976, para 40%, 

em 200620. 

Infelizmente, há dúvidas sobre se as tendências rela-

tadas acima ocorreram de fato ou se elas são apenas uma 

ilusão estatística. Pois as estimativas do Produto Interno 

Bruto (e do PIB per capita) para 1976 foram feitas em 

dólares correntes, enquanto que, para 2006, os dados se 

referem à Renda Nacional Líquida medida em dólares de 

igual poder de compra entre os vários países. É sabido 

que a forma de medir o produto de 1976 tende a gerar 

subestimativas no caso dos países mais pobres, os quais, 

tipicamente, recebem pouco capital externo e têm balança 

comercial negativa, fazendo com que o dólar seja caro, 

em relação à moeda nacional. Esse problema desaparece 

quando os cálculos são feitos usando um dólar com pari-

dade do poder de compra, como em 2006. Daí a ressalva 

feita: “parece” ter havido uma melhoria na distribuição 

de renda mundial nas últimas três décadas. Pode não ser 

mais que uma ilusão, infelizmente.

Mesmo sendo difícil prosseguir nessa direção, a rese-

nha acima mostrou algumas regularidades importantes. 

Todos os países mais pobres, em 1976, continuaram 

muito pobres, 30 anos depois, talvez com pequeno 

alívio, na maioria dos casos, mas com piora, em outros. 

Em quase todos os países analisados, especialmente, os 

africanos, a política é lamentável – o que se reflete em 

uma infindável sucessão de golpes, assassinatos e ma-

nipulações eleitorais. Parcialmente explicável por fatores 

objetivos, como diferenças sociais agudas, mas, também, 

dependente de traços culturais de raízes profundas, essa 

prática política tem sido desastrosa para as perspectivas 

de crescimento dos países mais pobres. Há, ainda, as 

condições geográficas – presentes de grego da natureza 

– e a degradação ecológica (desertificação, degradação 

dos solos) e sanitária (a AIDS). Mas a população não 

pára de crescer.

Some tudo isso e você tem o mundo (quase todo o 

mundo) como ele é, diria Nelson Rodrigues.

gustavomaiagomes@terra.com.br
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1. Os números do Banco Mundial estão nos relatórios do Desen-
volvimento Mundial de 1978 e 2008 (podem ser encontrados no 
endereço http://econ.worldbank.org/); os da CIA foram calculados a 
partir das informações disponíveis no World Factbook, https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004 
rank.html 

2. Fonte principal: http://www.infoplease.com/ce6/world/A0856915.
html

3. Fonte: http://www.kuenselonline.com/modules.php?name=New
s&file=article&sid=6367 (4 jan 2006).

4. Há uma dificuldade com essas comparações que convém deixar 
explicitada neste ponto. É que os dados de produto per capita do 
Banco Mundial para 1976 foram expressos em dólares correntes, en-
quanto os dados de 2006 são de renda per capita e foram calculados 
em dólares com paridade do poder de compra. A metodologia usada 
para calcular os dados de 1976 subestima o valor real do produto dos 
países mais pobres. Portanto, uma parte do crescimento da renda ou 
produto per capita relatado nas várias seções deste artigo pode ser 
ilusória. Este ponto é retomado na última seção do trabalho.

5. Fonte principal: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ la.html

6. As informações deste parágrafo foram obtidas na mesma fonte 
citada na nota anterior.

7. Fonte: http://travelmedia.com/mekong/lhist.html

8. Principais fontes de informações: http://www.tanzaniaodyssey.
com/www. africanet.com/africanet/ country/ethiopia/history.htm 

NOTAS

e https://www.cia.gov/ library/ publications/the-world-factbook/ 
geos/et.html 
9. Fonte principal: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/ geos/ ml.html
10. Fonte principal: http://www.nationbynation.com/Mali/history2.
html 
11. Fonte: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fac-
tbook/geos/bg.html
12. Fonte: http://www.infoplease.com/ce6/world/A0856834.html 
13. Fonte principal: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/ geos/ uv.html
14. Martin Meredith, The fate of Africa; New York, Public Affairs, 
2005, p. 410.
15. Fonte principal: rené Lemarchand, ed, http://www.britannica.
com/eb/article-214507/rwanda
16. Fonte: http://www.rwandatourism.com/africa.htm
17. Principal fonte: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ so.html 
18. Fontes principais: http://www.infoplease.com/ipa/A0107374.
html e https://www.cia. gov/library/publications/the-world-fact-
book/geos/by.html 
19. Fonte principal: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/coun-
try_profiles/1068700.stm 
20. A fonte de todos os dados é o Banco Mundial, relatórios do 
Desenvolvimento Mundial de 1978 e 2008.





INTELIGÊNCIAI N S I G H T

203outubro•novembro•dezembro 2007

Capítulo I

A continuação de um Império

CARICATURAS DE JULIANO GUILHERME

203OUTUBRO•NOvEMBRO•DEzEMBRO 2007

Capítulos gráficos do B
rasil



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

204

Capítulo II

A queda de Dom Fernando II

204 CARIFRATURAS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

205outubro•novembro•dezembro 2007

Capítulo III

O mensageiro da paz

205OUTUBRO•NOvEMBRO•DEzEMBRO 2007



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

206

Capítulo IV

A vitória da perseverança

206 CARIFRATURAS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

207outubro•novembro•dezembro 2007

Capítulo V

Crise no Império Lula

207OUTUBRO•NOvEMBRO•DEzEMBRO 2007



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

208

Capítulo VI

Renascendo das cinzas

208 CARIFRATURAS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

209outubro•novembro•dezembro 2007

Capítulo VII

O apogeu de Dom Lula, o segundo

209OUTUBRO•NOvEMBRO•DEzEMBRO 2007

julianoguilherm@gmail.com



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

210

FABIANO SANTOS

DE COALIZÃO

MANOBRAS

Cientista Político

DO
PRESIDENCIALISMO

210 ERA UMA vEz NO SUDESTE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

211outubro•novembro•dezembro 2007

O
bra de M

arcel Broodthaers



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

212

É
comum no meio jornalístico a opinião 
segundo a qual o presidente Lula não 
tem sabido manejar os fundamentos da 
democracia presidencialista brasileira, 

baseada em grandes coalizões multipartidárias. O 
argumento, em alguns casos, é acompanhado de 
evidências sólidas e boa análise de dados, levando-
se em consideração a experiência internacional e, 
sobretudo, os demais casos de presidencialismo de 
coalizão existentes entre as nações democráticas. 
Em outros casos, não passa de jargão e pretex-
to para a crítica partidária. No mais das vezes, 
contudo, trata-se de meio para a insinuação roti-
neira de que Lula é despreparado para governar, 
oriundo que é de extrato de renda e educacional 
em desalinho com os requisitos para o exercício 
competente do poder.

Sendo inútil retrucar aos que criticam o gover-
no por força de limitações próprias, advindas de 
preconceito de classe e divergências irreconciliáveis 
de interesses, resta ponderar e debater com os que 
são sensíveis a argumentos razoáveis e a calma 
análise das evidências. É o que faço a seguir.

O foco da análise será o padrão de relaciona-
mento entre os Poderes Executivo e Legislativo, 
sobretudo a capacidade que o governo Lula 
tem demonstrado ao longo deste primeiro ano 
de segundo mandato de coordenar os partidos 
membros de sua base de apoio no sentido de 
aprovar seu programa no plenário da Câmara. A 
idéia fundamental é a de explorar as condições de 
funcionamento do presidencialismo de coalizão. 
É fundamental reter que uma coalizão multipar-
tidária, na verdade, expressa um equilíbrio, mais 
ou menos estável que, a cada momento, pode ser 
abalado em função de restrições impostas pela 
conjuntura, pela estrutura institucional do sistema 
político e pela distribuição do poder em favor 
de diferentes forças partidárias. No contexto das 
democracias parlamentaristas da Europa, quanto 
mais frágil este equilíbrio, menos estável e dura-

doura será uma coalizão, por conseguinte, menor 
será a duração do próprio governo. No âmbito 
do presidencialismo de coalizão, contudo, a alter-
nativa de convocar novas eleições parlamentares 
e votar uma moção de desconfiança, derrubando 
assim o chefe do Executivo, é, para todos os efeitos 
práticos, inexistente. Existe sim a possibilidade de 
o presidente, diante da ineficiência política de sua 
base legislativa, tentar melhorar o equilíbrio a seu 
favor reacomodando o espaço destinado aos par-
tidários no ministério. Quanto maior a freqüência 
com que isto é feito, mais instável, naturalmente, 
é o governo.

As conseqüências políticas da instabilidade de 
um governo podem ser várias: freqüência e impor-
tância de CPIs na agenda do Congresso; maior difi-
culdade para aprovar matérias centrais do programa 
governamental; e, variável de especial interesse nas 
linhas que se seguem, comportamento mais errático 
e menos disciplinado dos partidos. 

A articulação de uma coalizão, todavia, não 
revela apenas traços sistêmicos da vida política 
de uma nação. Revela também o perfil que o 
governo quer imprimir à sua administração. É 
comum observarmos em governos de inspiração 
social-democrata ou de centro-esquerda a opção 
por compartilhar o poder, ou seja, a adoção de 
uma concepção condominial de poder. Por seu 
turno, a tradição liberal conservadora, seguida 
por governos de vocação centro-direitista é a de 
concentrar poder, ou seja, adotar uma concepção 
mais tradicional, majoritária de democracia. Isto 
se reflete, no primeiro caso, ou na montagem de 
governos minoritários, nos quais a participação 
da oposição e de partidos independentes é crucial 
para a aprovação da agenda governamental, ou 
governos supermajoritários, heterogêneos ideo-
logicamente e com altos custos de transação no 
interior da própria base de apoio ao Executivo. No 
segundo, a tendência é de encontrarmos gabinetes 
estritamente majoritários, em que é dispensada a 

ERA UMA vEz NO SUDESTE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

213outubro•novembro•dezembro 2007



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

214

colaboração da oposição para a definição e via-
bilização das matérias enviadas pelo governo ao 
Legislativo. 

Uma rápida comparação do governo Lula, 
em seu primeiro mandato, com o que ocorreu na 
política brasileira durante os dois mandatos de 
Fernando Henrique Cardoso é bem reveladora 
a este respeito. Sabemos que tanto FHC quanto 
Lula optaram pelo desafio de incluir em sua agenda 
legislativa emendas à Constituição, desde o início 
de seu mandato. O que quer dizer que maioria 
mínima nos dois casos significaria a montagem de 
coalizões de partidos que, juntos, controlavam dois 
terços das cadeiras em ambas as Casas. Este foi o 
caminho seguido por FHC, mas, curiosamente, 
não por Lula, sendo a escolha deste inicialmente, 
montar uma coalizão minoritária e, assim, tentar 
a negociação com partidos independentes e de 
oposição. Ao longo do tempo, entretanto, o go-
verno petista incorpora o PMDB ao ministério, 
além do PP, transformando sua coalizão, assim, de 
minoritária em amplamente majoritária.

Tais diferenças acabaram gerando efeitos im-
portantes no que concerne à dinâmica de relacio-
namento entre Executivo e Legislativo. Tome-se, 
como exemplo, a durabilidade dos ministérios. 
Enquanto que, de 1995 a 1998, período FHC, 
apenas dois gabinetes foram compostos, número 
que se eleva um pouco no quadriênio 1999-2002, 
nada menos que seis gabinetes foram montados 
durante os três primeiros anos de Lula no Pa-
lácio do Planalto. Efeitos mais impressionantes 
e interessantes aparecem no que diz respeito ao 
comportamento partidário, tema central deste 
breve artigo.

De forma geral, nos dois primeiros mandatos 
de FHC verificávamos um índice de disciplina mé-
dia não inferior a 93% nos dois principais parceiros 
da coalizão governamental, o PSDB e o PFL. Por 
sua vez, o restante da base aliada, PMDB, PP e em 
alguns momentos o PTB, revelava comportamento 
menos coeso. Ao mesmo tempo, o principal parti-

do de oposição, o PT, a eles se opunha de maneira 
inequívoca. A variação mais significativa neste 
período foi dada pela maior coesão1 apresentada 
pelo PP no segundo mandato, com um aumento 
de quase sete pontos percentuais, embora, no 
momento seguinte, no governo Lula, o partido 
sofresse retração de mesma intensidade. Veja a 
Tabela 1.

As informações sobre o governo Lula foram 
desagregadas por conta da crise do “mensalão” 
que se abateu sobre o Congresso em meados de 
2005. Interessante observar a conseqüência da 
crise sobre o comportamento dos partidos. O PTB 
saiu de uma disciplina média de 91,3% para uma 
situação de bancada “rachada”. Também no pivotal 
PMDB, a crise produziu efeitos importantes – de 
uma posição em torno de 83%, padrão verificado 
durante o período FHC, o partido declina para 
77,6% em 2006. Estas oscilações anuais – de resto, 
que se aplica a todos os partidos – são significa-
tivamente superiores às encontradas no segundo 
mandato de FHC.

taBela 1

disciplina partidária na câmara dOs deputadOs (%)

  fhc i  fhc ii 
 (94-98) (99-02) 2003 2004 2005 2006

PT 97,1 98,9 97,8 93,7 91,8 94,4
PDT 91,5 94,3 90,1 82,6 94,9 94,3
PSDB 92,9 96,4 81,8 87,3 91,7 97,5
PFL 95,1 95 78,5 90,1 95,0 93,0
PP 84,3 91,2 85,2 82,1 88,4 80,5
PTB 89,7 87 91,2 91,4 73,2 91,2
PMDB 82,3 86,8 90,5 75,6 81,9 77,6
Média 90,4 92,8 87,9 86,1 88,1 90,0

Fonte: Figueiredo & Limongi (1999), com exceção dos 
dados referentes a FHC II e Lula (Banco de dados Necon).

1. Utilizamos os conceitos de disciplina e coesão partidária de 
forma indistinta, embora eles não sejam a mesma coisa, por 
motivo de simplicidade.
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Pelos dados, em suma, é razoável concluir 
que o plenário da Câmara não foi um palco tão 
previsível ao longo do primeiro mandato do PT, 
quanto o fora durante os dois governos tucanos. 
A composição de uma coalizão heterogênea no 
governo Lula, com os riscos de instabilidade ine-
rentes a este tipo de formação de governo, produ-
ziu impacto direto sobre o nível geral de disciplina 
dos partidos. Mas é fundamental notar, sobretudo, 
que a queda mais marcante ocorre exatamente nos 
partidos de oposição, PSDB e PFL, de 6,8 e 5,9 
pontos percentuais, respectivamente. . 

O que os resultados confirmam? Confirmam 
que, no primeiro ano do governo de centro-es-
querda, adotou-se uma estratégia clássica dos go-
vernos com este perfil, isto é, a concepção do go-
verno como condomínio, ao qual são incorporados 
partidos não apenas de perfil de esquerda, como 
também partidos liberais e conservadores. Além 
disso, não se alcançou no primeiro ano, através da 
distribuição de pastas ministeriais a esses diversos 
partidos a maioria absoluta dos votos no Legisla-
tivo, levando o governo a negociação permanente 
com a oposição para a aprovação de sua agenda. 
Disto resultou a baixa disciplina de PSDB e PFL 
nos primeiros anos de Lula. Acrescente-se a isto, a 
adoção pelo governo Lula de parte da agenda do 
governo de centro-direita anterior; desta forma, 
podemos também entender a diminuição inicial 
nos índices de disciplina dos partidos governistas 
à esquerda, como PT e PDT. 

Note também que embutida na concepção de 
governo encontrava-se a complexidade e fragili-
dade de uma coalizão com estas características. 
De um momento para o outro o governo vê os 
partidos alterarem seu comportamento, ora se 
posicionando de forma mais previsível, ora admi-
tindo a dispersão das decisões de voto em plenário. 
Tal como previsto nas análises contemporâneas de 
governos de coalizão, bases mais heterogêneas, 
com número grande de parceiros e que incluem 
partidos com vocações diversas, são mais instáveis. 

Falou-se rapidamente sobre esta maior instabilida-
de nas coalizões de Lula, relativamente ao período 
de oito anos de FHC, no que tange à composição 
partidária dos ministérios. Agora, constatou-se a 
mesma instabilidade relativa no que concerne ao 
comportamento partidário em plenário.

Mas e o segundo mandato? O que devemos 
esperar sobre o comportamento do Congresso vis-
à-vis a agenda governamental? Farei a seguir uma 
breve análise dos índices de adesão ao governo 
dos partidos mais importantes do Legislativo. As 
tabelas que se seguem apresentam o índice de go-
vernismo dos deputados por partido, com base na 
seleção feita por pesquisadores do Necon (Núcleo 

taBela 2

partidOs gOvernistas de centrO  
e centrO-direita

 mÉdia gOvernismO – pmdB
 n gOv i

Norte+Nordeste 41 0,89
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 51 0,87
Todas as UFs 92 0,88

 mÉdia gOvernismO – pp
 n gOv i

Norte+Nordeste 15 0,91
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 25 0,86
Todas as UFs 40 0,88

 mÉdia gOvernismO – pr
 n gOv i

Norte+Nordeste 18 0,87
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 24 0,91
Todas as UFs 42 0,89

 mÉdia gOvernismO – ptB
 n gOv i

Norte+Nordeste 9 0,93
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 11 0,84
Todas as UFs 20 0,88
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taBela 3

partidOs gOvernistas de esquerda  
e centrO-esquerda

 mÉdia gOvernismO – pt
 n gOv i

Norte+Nordeste 33 0,99
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 47 1
Todas as UFs 80 0,99

 mÉdia gOvernismO – pdt
 n gOv i

Norte+Nordeste 7 0,97
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 15 0,90
Todas as UFs 22 0,93

 mÉdia gOvernismO – pc do B
 n gOv i

Norte+Nordeste 9 0,95
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 4 0,96
Todas as UFs 13 0,95

 mÉdia gOvernismO – psB
 n gOv i

Norte+Nordeste 20 0,92
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 10 0,85
Todas as UFs 30 0,90

de Estudos sob o Congresso) de votações nomi-
nais relevantes ocorridas no plenário da Câmara 
dos Deputados. Até o dia 3 de outubro, foram 
computadas 137 votações nominais na Câmara 
dos Deputados. Destas, construiu-se uma amos-
tra, eliminando as votações sem conflito – aquelas 
em todos os líderes partidários fizeram o mesmo 
encaminhamento de voto – e aquelas em que o 
líder do governo não apresenta indicação de voto. 
Outro subconjunto que foi eliminado consistia em 
votações nas quais alguns partidos optaram pela 
obstrução, por ser este tipo de votação portadora 
de uma série de problemas metodológicos no que 
diz respeito à medição da lealdade. 

Enfim, mais especificamente como indicador 
de conflito, optou-se por dar ênfase às votações 
sem obstrução e àquelas em que o PSDB e o 
PFL indicam conjuntamente voto contrário ao 
governo. Com este critério tem-se um total de 39 
votações, assim distribuídas: 26 medidas provisó-
rias, oito votações referentes a projetos de emenda 
constitucional, dois projetos de lei ordinária e 
três requerimentos diversos2. As tabelas que se 
seguem foram separadas em três conjuntos: em 
primeiro lugar, os índices correspondentes aos 
partidos governistas ao centro e à centro-direita 
do espectro ideológico (PMDB, PR, PP e PTB), 
conforme a Tabela 2; em seguida, os partidos de 
esquerda e centro-esquerda que fazem da base 
(PT, PDT, PCdoB e PSB), como mostra a Tabela 
3; e finalmente, os três mais importantes partidos 
de oposição (PSDB, DEM e PPS), vide Tabela 4. 
Para todos os partidos foram expostos os índices 
de governismo médio das bancadas das regiões 
Norte e Nordeste, na linha abaixo aparecendo as 
médias das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 
com o objetivo de identificar focos mais específicos 
de apoio e contraposição ao governo.

O que se pode notar é que o padrão se asse-
melha muito ao que ocorreu durante o primeiro 
mandato – a concepção condominial do poder, 
absorvendo, em seu interior, partidos localizados 
em praticamente todos os pontos do espaço ideo-
lógico. O PT, partido do próprio presidente Lula, 
é, para todos os efeitos, perfeitamente alinhado às 
posições do governo. Os partidos de esquerda da 
base se comportam de maneira disciplinada em fa-
vor do governo cuja vocação inicial corresponde a 
esta localização no espaço político, mas com algum 
padrão de dissidência. Veja que as bancadas do PT, 
do PSB, do PCdoB e do PDT apresentam adesão 
média aos encaminhamentos do governo de 95% 

2. Várias votações dizem respeito a uma mesma matéria. 
Por exemplo, requerimentos e DVSs referentes a uma dada 
proposição.
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para baixo. Os partidos de centro e centro-direita, 
por seu turno, encontram mais dificuldade para 
unificar seus representantes em torno da agenda 
governamental, encontrando-se a taxa de apoio 
ao governo sempre abaixo de 90%. De um ponto 
de vista regional, nota-se que as divergências à 
direita concentram-se nas bancadas do Sul, Su-
deste e Centro-Oeste do PP e do PTB (taxas de 
0,86 e 0,84, respectivamente) e do PR no Norte 
e Nordeste (taxa de 0,87). A disputa com o PT à 
esquerda se dá com as bancadas do Sul e Sudeste 
e Centro-Oeste do PDT e do PSB. 

Na oposição a surpresa fica por conta do 
PSDB, quase que inteiramente contrário aos 
encaminhamentos do governo em plenário, e o 
posicionamento relativamente ameno do PPS, o 
que denota alguma flexibilidade vis-à-vis a retórica 
radicalizada de suas principais lideranças. O DEM 
aparece como meio termo.

A principal lição que se pode extrair desta pri-
meira rodada de avaliação dos dados é que a prática 

taBela 4

partidOs de OpOsiçãO

 mÉdia gOvernismO – psdB
 n gOv i

Norte+Nordeste 18 0,047
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 40 0,012
Todas as UFs 58 0,023

 mÉdia gOvernismO – dem
 n gOv i

Norte+Nordeste 29 0,09
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 30 0,11
Todas as UFs 59 0,1

 mÉdia gOvernismO – pps
 n gOv i

Norte+Nordeste 3 0,14
Sul+Sudeste+Centro-Oeste 10 0,20
Todas as UFs 13 0,19

do presidencialismo de coalizão no governo do PT 
possui alguns traços mais permanentes, não sendo 
resultado do melhor ou pior manejo desta por parte 
do presidente. Devido às restrições impostas pela 
distribuição de preferências no interior do Legis-
lativo, assim como a distribuição de poder pelas 
principais siglas, o governo se vê impelido a montar 
uma base de sustentação relativamente mais frágil. 
Além disso, a natureza condominial, consociativa de 
governo, própria de governos de centro-esquerda, 
acaba gerando maiores custos de transação para 
articular a base em torno de uma agenda comum. 
Índices oscilantes dos partidos que compõem a base 
revelam divergências ideológicas com uns e disputas 
no campo da esquerda com outros. 

Cabe, por último, uma reflexão sobre o que 
acontece do lado da oposição. Observa-se que os 
tucanos têm optado por uma linha de contraposição 
intransigente na Câmara. Não obstante, esta postura 
conflita com as escolhas feitas no Senado, lócus onde 
são constantes as negociações entre o governo e o 
partido de FHC para viabilizar o trâmite de matérias 
nesta Casa. O interessante aqui é notar que o conflito 
em torno da agenda do governo se torna, a cada dia, 
mais bem definido no espaço ideológico. O ingresso 
da Venezuela no Mercosul, demarcando a política 
externa como issue em torno do qual identidades 
partidárias mais ou menos à esquerda são delinea-
das, e, no âmbito interno, a votação da emenda que 
renova a CPMF, imposto tido como fundamental 
pelo governo para financiar programas sociais em 
um contexto em que é mandatório pagar os encargos 
dívida pública, expõem de maneira cabal os dilemas 
da oposição a um governo de centro-esquerda que 
ainda não se assumiu como o mais bem acabado 
representante do espectro conservador da política 
brasileira. O conflito entre o PSDB na Câmara, 
opositor implacável, e o PSDB do Senado, reto-
ricamente forte, mas comportamentalmente mais 
dócil, é decisivo para os destinos e a consolidação 
da direita brasileira.

fsantos@iuperj.br
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CRÔNICA DE UMA 

(OU SERÁ VITÓRIA?)

ANUNCIADA
JAIRO    NICOLAU

cientista pOlÍticO

DERROTA

QUORUM DESQUALIFICANTE
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D
epois de anos de discussão, eis que a reforma 

do sistema eleitoral enfim foi votada na Câmara 

dos Deputados. No fim da noite do dia 27 de 

junho de 2007 – enquanto a maioria dos brasi-

leiros assistia à derrota do Brasil para o México pela Copa 

América – o plenário da Câmara dos Deputados rejeitava 

dois projetos que sugeriam uma mudança profunda na 

forma de os brasileiros escolherem os representantes 

para Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas e 

Câmaras Municipais. O primeiro propunha uma curiosa, 

e até onde eu saiba nunca utilizada em nenhum lugar 

do planeta, combinação de lista aberta e lista fechada; 

vamos chamá-lo de lista mista. O segundo sugeria a ado-

ção da lista fechada. A esperada votação passou quase 

despercebida nos jornais no dia seguinte. Além da fraca 

atuação da seleção, os jornais do dia 28 destacaram a 

ação policial no Complexão do Alemão, no Rio de Janeiro, 

na qual morreriam 19 pessoas.

O Brasil utiliza o sistema de lista aberta para escolha 

de seus representantes desde 1945. Com ele foram 

eleitas nada menos do que 15 legislaturas da Câmara 

dos Deputados. A lista aberta resistiu a duas Assembléias 

Constituintes (1946 e 1987-1988) e passou incólume às 

constantes mudanças eleitorais promovidas pelo Regime 

Militar. Apesar da derrota dos dois projetos, nunca a lista 

aberta esteve tão perto de ser abandonada.

Críticas ao sistema de lista aberta e projetos de reforma 

eleitoral são tão antigos quanto a vigência da mesma no 

país. Com a palavra, o nobre deputado Milton Campos, da 

UDN de Minas Gerais: “No regime eleitoral vigente, vem se 

tornando insuportável a emulação entre os candidatos do 

mesmo partido. Os pleitos são espetáculos de desarmonia 

entre correligionários, comprometendo a coesão partidária. 

Se os partidos são, constitucionalmente, essenciais cabe 

fortalecê-los pelo homogeneidade e não dividi-los pela 

luta interna” (1961). Três décadas depois, o argumento 

foi quase repetido pelo chanceler Fernando Henrique 

Cardoso: “Esse sistema enfraquece partidos. Como a 

votação dos candidatos da chapa partidária depende da 

votação individual, a regra na campanha é cada um por 

si e todos contra todos. Principalmente contra os outros 

candidatos do mesmo partido que disputam na mesma 

faixa do eleitorado” (1992).

Nas década de 60 e 70 diversos projetos de refor-

ma eleitoral tramitaram no Congresso. A maioria deles 

defendia a adoção do voto distrital (maioria simples em 

distritos de um representante). Durante a Constituinte, o 

plenário chegou a votar uma proposta de sistema distrital 

misto. Para registro, a Tabela 1 apresenta o resultado 

da votação por partido. O tema dividiu as duas maiores 

legendas (PMDB e PFL). O PDS foi o único partido que 

votou majoritariamente a favor do novo sistema. Todos 

os deputados dos partidos de esquerda (PDT, PT, PCdoB, 

PCB e PSB) votaram contra o distrital-misto.

No começo da década de 1990, aparece no meio 

político e jornalístico a defesa de uma profunda reforma 

das instituições representativas brasileiras. Aos poucos o 

pacote de mudanças passou a receber o nome de “reforma 

política”. O que teria acontecido para que as escolhas 

institucionais da Carta de 1988, quase todas aprovadas 

sem grandes controvérsias, passassem a ser alvo de tantos 

questionamentos? Creio que o debate que precedeu o 

plebiscito de 1993 teve um papel fundamental. Um dos 

argumentos dos defensores do parlamentarismo e da 

monarquia era o seguinte: o Brasil tem partidos fracos 

e instituições eleitorais frágeis; o parlamentarismo exige 

partidos fortes; para isso, é fundamental a realização de 

uma reforma eleitoral. O pacote reformista deveria conter 

NO COMEçO DA DéCADA DE 1990, ApARECE NO MEIO pOlíTICO 
E jORNAlíSTICO A DEfESA DE UMA pROfUNDA REfORMA DAS 

INSTITUIçõES REpRESENTATIVAS bRASIlEIRAS

QUORUM DESQUALIFICANTE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

223outubro•novembro•dezembro 2007

o sistema distrital-misto, o voto facultativo e a cláusula 

de barreira nacional. 

Derrotados o parlamentarismo e a monarquia, as pro-

postas de reforma do sistema eleitoral permaneceram. Nas 

legislaturas eleitas em 1994 e 1998, comissões especiais 

para debater a reforma política foram organizadas no Con-

gresso. Nestes anos, a preferência dos legisladores passou 

a ser o sistema distrital-misto. As propostas diferiam em 

diversos pontos, mas todas elas sugeriam que uma parte 

dos deputados passasse a ser escolhida em distritos de 

um representante (uninominais) e outra parte continuasse 

a ser escolhida pelo sistema proporcional.

Em 2003, a Câmara dos Deputados criou mais uma 

Comissão Especial de reforma política. Presidida pelo 

deputado Alexandre Cardoso (PSB-RJ) e relatada pelo 

deputado Ronaldo Caiado (PFL-GO), a comissão resolveu 

propor reformas para a legislação infra-constitucional. 

Diferentemente das anteriores, a Comissão optou por 

manter o sistema de representação proporcional. 

O diagnóstico feito pelos parlamentares que condu-

ziram os trabalhos da Comissão foi que a grande mazela 

do sistema representativo brasileiro estaria no modo 

como as campanhas são financiadas. Por isso, o ponto 

central do projeto foi a opcão pelo financiamento público 

exclusivo de campanhas. No entender dos deputados, 

seria impossível combinar a lista aberta e financiamento 

público, pois não haveria como fiscalizar os centenas de 

candidatos que concorrem a deputado em cada estado. 

Portanto, a lista fechada foi mais uma conseqüência do 

financiamento público, do que uma opção de reforma do 

sistema eleitoral. Como veremos, essa combinação seria 

mortal para a aprovação do projeto.

Depois de aprovado na Comissão Especial, o Projeto 

Caiado foi para a Comissão de Constituição e Justiça 

taBela 1

Votação do sistema distrital-misto,  
Assembléia Nacional Constituinte, 1988

Partidos Contra A favor Abstenção Total

PMDB 178 81 5 264
PFL 82 32 4 118
PDS 14 19 1 34
PDT 26 0 0 26
PTB 10 5 0 15
PT 14 0 0 14
PDC 1 3 0 4
PL 3 2 1 6
PSB 2 0 0 2
PC do B 5 0 0 5
PCB 3 0 0 3
PSD 1 0 0 1
PMN 0 0 0 0
PJ 0 0 0 0
PSC 0 0 0 0
PMB 1 0 0 1
Total 340 142 11 493

Fonte dos dados brutos:  
Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 1988; págs-8477-80
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(CCJ), na qual sofreu pequenas mudanças. Em que pese 

forte oposição do PTB, PP e PL, o projeto foi aprovado na 

CCJ e estava pronto para ir a votação em Plenário. Mas 

não foi. Nenhum dos três deputados (João Paulo, Severino 

Cavalcanti e Aldo Rebelo) que presidiram a Câmara dos 

Deputados no período demonstrou muito interesse em 

submetê-lo ao Plenário. A crise que a Câmara viveu em 

2006, com as denúncias do escândalo dos sanguessugas, 

recolocou o tema da reforma em discussão durante a 

campanha eleitoral. Os principais candidatos a presidente 

foram enfáticos na defesa da reforma política. No discurso 

feito pelo presidente Lula, no dia de sua reeleição, o tema 

recebeu destaque especial.

O novo presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo 

Chinaglia, ao tomar posse, se comprometeu em colocar 

o Projeto Caiado em votação. Na iminência de votação 

do projeto, a partir de abril de 2007, começa um intenso 

debate sobre a reforma eleitoral na Câmara dos Deputados. 

Aos poucos foi ficando claro que havia expressivo apoio 

dos deputados ao sistema de financiamento de campanhas 

exclusivamente público, mas enormes resistências à ado-

ção da lista fechada. Muitos deputados, sobretudo os que 

não pertenciam à elite parlamentar, ficaram preocupados 

com as incertezas do novo sistema eleitoral. A maior delas, 

que deve ter atormentado a todos: em que posição ficarei 

na lista do meu partido?

As resistências à lista fechada levaram os deputados 

a buscar outras formatos de sistema eleitoral. Em poucos 

dias mais de uma dúzia de projetos foram apresentados, 

alguns deles nunca utilizados em nenhum lugar do mundo. 

Versões diferentes de lista flexível (permitindo ao eleitor 

alterar a lista fechada); um sistema alternado (no qual o 

primeiro da lista seria eleito pela lista fechada e o segundo 

pela aberta, e assim sucessivamente); e variedades em que 

taBela 2

Votação nominal da lista mista. Posição do partidos. 
Câmara dos Deputados, 2007

Partidos Contra A favor Abstenção Total

PMDB 17 60 - 77
PT* 1 74 1 76
DEM 9 41 - 50
PSDB 48 2 - 50
PP 37 0 - 37
Pr 36 0 - 36
PSB 23 1 - 24
PDT 19 3 - 22
PTB 19 0 - 19
PC do B 0 13 - 13
PV 12 0 - 12
PPS 5 5 - 10
PSC 4 1 - 5
PMN 4 0 - 4
PSOL 0 3 - 3
PHS 2 0 - 2
PT do B 1 0 - 1
PrB 1 0 - 1
Sem partido 2 0 - 2
Total 240 203 1 444

* O presidente da Câmara se abstém regimentalmente. 

Fonte dos dados brutos:  
Secretaria Geral da Mesa, Câmara dos Deputados.
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uma parte dos deputados seria eleita pela lista fechada e 

outra parte pela lista aberta. Até um projeto que ganhou o 

curioso nome de “distritão” foi apresentado; a alternativa 

foi abandonada, quando se descobriu que se tratava de um 

modelo puramente majoritário, e não proporcional como 

exige a Constituição. 

A busca por uma alternativa à lista fechada foi infru-

tífera. Quando o deputado Arlindo Chinaglia colocou o 

projeto Caiado na ordem do dia, as lideranças partidárias 

já previam a derrota. Um último esforço foi feito, com a 

apresentação de uma emenda aglutinativa que propunha 

a lista mista. Projeto inventado dias antes da votação, este 

foi o primeiro a ser votado. O resultado: 240 contrários 

e 203 favoráveis (Tabela 2). É interessante observar que 

poucos partidos votaram unidos e que tradicionais divisões 

do sistema partidário (direita-esquerda; governo-oposição; 

partidos grandes-pequenos) não operaram.

Durante o longo debate sobre o projeto Caiado, o PT foi 

o partido que defendeu mais enfaticamente a reforma. Esse 

comportamento reformista ficou evidenciado nas votação 

da lista mista; 74 dos 76 deputados do partidos votaram 

favoravelmente ao projeto. As bancadas do PMDB (60 

votos) e do DEM (41 votos) também votaram majoritaria-

mente a favor. Todos os 13 deputados do PCdoB votaram 

favoravelmente à proposta. Contrários à lista mista, se 

alinharam os três partidos que vinham fazendo cerrada 

oposição à reforma desde 2003, o PTB, o PR (ex-PL) e o 

PTB; dois partidos de esquerda (PSB e PDT); e deputados 

do DEM, do PMDB e de pequenas legendas. 

Mas o comportamento mais surpreendente foi o do 

PSDB. Desde a fundação, em 1988, o partido foi um dos 

mais enfáticos defensores da reforma eleitoral, particu-

larmente da adoção do sistema distrital-misto. Para a 

surpresa das lideranças dos outros partidos, durante as 

negociações que antecederam a votação, o PSDB resolveu 

fechar questão contras as duas propostas. O argumento: 

o partido continuava defendendo programaticamente o 

distrital-misto. Mas a explicação ouvida no meio político 

foi outra. A principal causa do voto contrário teria sido o 

financiamento público. A razão é simples. O cenário ideal 

para a disputa presidencial de 2010, para o qual o partido 

tem dois nomes com grande chance de vitória, seria uma 

polarização contra um ou mais nomes dos partidos gover-

nistas. Mas a possibilidade de contar recursos públicos na 

mão, diversos partidos poderiam se animar a apresentar 

candidatos próprios. O fato é que os 48 votos contrários 

à lista mista teriam sido suficientes para garantir a apro-

vação da proposta.

A proposta do deputado Caiado foi votada logo depois 

da derrota da lista mista e teve destino semelhante, em-

bora o número de votos contrários tenha sido maior: 252 

a favor, 182 contrários. Os partidos votaram de maneira 

semelhante ao primeiro turno. A destacar apenas a posição 

do PMDB, que embora tenha votado majoritariamente 

pela lista mista, votou majoritariamente contra a lista 

fechada.

Todas as democracias fazem alterações pontuais em 

seus sistemas eleitorais. Redesenhos de distritos, mudanças 

da fórmulas eleitorais, mudança no tamanho das casas 

legislativas e das regras de eleição do chefe do Executivo 

são freqüentes e alteram a forma de eleição dos represen-

tantes. Mas são menos freqüentes os países que mudaram 

radicalmente seus sistemas eleitorais. Digno de nota nos 

últimos anos foram a reforma da Itália, que trocou a lista 

aberta por um sistema misto (1994), e abandonou este 

pela lista fechada (2006); a Nova Zelândia, que trocou 

MUITOS DEpUTADOS fICARAM pREOCUpADOS COM AS  
INCERTEzAS DO NOVO SISTEMA ElEITORAl. A MAIOR DElAS:  

EM qUE pOSIçãO fICAREI NA lISTA DO MEU pARTIDO?



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

226

o sistema majoritário-distrital e adotou o sistema misto 

(1996); e o Japão, que trocou uma variante de sistema 

majoritário por um sistema misto (1996)

Em que pese o funcionamento da lista aberta ser mo-

tivo de muitas críticas no Brasil, não houve um consenso 

mínimo entre os partidos sobre uma alternativa melhor. 

A lista fechada foi defendida, sobretudo, por líderes par-

tidários (talvez com mais confiança sobre a posição que 

ocupariam em futuras listas) e criticada por deputados 

comuns que temeram serem posicionados na parte inferior 

da lista. Não é simples convencer os parlamentares de 

nenhum lugar do mundo a trocar um sistema no qual o 

sucesso eleitoral deriva em grande medida do esforço do 

deputado por um no qual a burocracia partidária poderia 

ter um papel decisivo. Nenhum dos países que usaram 

a lista aberta a trocou diretamente para a lista fechada. 

Talvez isso queira dizer alguma coisa. Já as diversas 

propostas de lista flexível surgiram no momento em que 

os dirigentes perceberam as reações à lista fechada. Mas 

taBela 3

Votação da lista fechada. Posição dos partidos. 
Câmara dos Deputados, 2007

Partidos Contra A favor Abstenção Total

PMDB 42 33 2 77
PT 1 72 1 74
DEM 8 42 1 51
PSDB 42 8 0 50
PP 34 2 0 36
Pr 35 0 0 35
PDT 22 0 0 22
PSB 18 4 0 22
PTB 17 1 0 18
PC do B 0 13 0 13
PPS 6 4 0 10
PV 10 0 0 10
PSC 6 0 0 6
PMN 4 0 0 4
PSOL 0 3 0 3
PHS 2 0 0 2
PrB 1 0 0 1
PT do B 1 0 0 1
Sem Partido 2 0 0 2
Total 251 182 4 437

* O presidente da Câmara se abstém nas votações. 

Fonte dos dados brutos:  
Secretaria Geral da Mesa, Câmara dos Deputados.

a busca por um modelo que tivesse apoio mínimo dos 

partidos revelou-se infrutífera. Afinal, como convencer os 

deputados a trocarem um sistema em vigor há 60 anos, 

por um inventado na manhã do mesmo dia?

Minha impressão é que dificilmente o sistema eleitoral 

de lista aberta será abandonado nos próximos anos. Como 

o debate recente tem demonstrado, não existe um con-

senso mínimo nos partidos sobre o que colocar no lugar. 

Devemos continuar sendo o pais que utiliza o sistema de 

lista há mais tempo. Talvez um benefício da “morte” da 

discussão sobre sistema eleitoral seja pararmos de repetir 

o mantra da “necessidade imperiosa da reforma politica”. 

Melhor será discutir em um ritmo mais sereno algumas 

propostas para o aperfeiçoamento do sistema represen-

tativo brasileiro. O mais urgente deles é o financiamento 

das campanhas. Outro é a regra para eleição de suplente 

de senador. Ou disto, à maneira dos anos 60: a reforma 

eleitoral morreu. Viva a reforma do sistema de financia-

mento de campanhas!

jnicolau@iuperj.br
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Réquiem 
para a 
avenida 
atlântica
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Assisto à morte da Avenida 
Atlântica.
Sob meus pés, a areia se rebela 
contra o piche que a divorciou da 
brisa e do macho vento.
Bendito piche, todavia, que a livrou 
dos pneus e dos óleos,
Que a livra do cuspe, da urina e do 
sangue sem nome,
Em generosa doação de sífilis e HIV
Espalhados, descoloridos e 
traiçoeiros, pelos interstícios das 
calçadas e de outroras.

Assisto à morte da Avenida 
Atlântica
E não respondo.
Sei que irão transportá-la ao túnel 
Dois Irmãos
E de lá às profundas do Recreio dos 
Bandeirantes e de lá nunca mais.
Pobre Avenida Atlântica,
Abandonada pelos que se mudaram 
para o Leblon e a Barra,
Abandonada pelo subúrbio, 
convertido a Ipanema,
Abandonada pelas pipas.

Afonso Távora

Assisto à morte da Avenida 
Atlântica.
Indecisa à margem das “travecas”,
Adepta do sexo selvagem, dando 
fuga a “Pixotes”.
(Terá morrido a rameira que me 
entregou o gosto de sorvete, 
o telefone e promessas de 
sacanagem; Giba foi testemunha)
De tão próxima, serve-se água 
salgada nos drinques de um 
“Bolero” nostálgico,
Enquanto o “Lucas” desaparece 
sob nova gerência e denominação: 
“Garota de Copacabana”.
Submetida à humilhação do 
plágio,
A Avenida se esconde na Galeria 
Alaska
E nas garagens e corredores do 
Edifício Andorinha.

Pobre Avenida Atlântica,
Terminas mal, 
Como termina mal a pobre pobre 
poesia convencional.
Pobre de mim.

leex@candidomendes.edu.br

cientista 
social
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O EnsaIo FotoGRÁFICo DE  
anna kahn

Quando me contaram que pessoas trabalhavam em 
Gramacho à noite, iluminando o lixo com lanternas, 
quis ir lá ver. Minha fantasia não conseguia 
criar uma imagem que desse forma ao que me foi 
descrito: uma montanha de lixo com 40 metros 
de altura numa área de 1,3 milhão de metros 
quadrados, às margens da Baía de Guanabara.

Garantem que o Aterro Sanitário de Gramacho, em 
Duque de Caxias, é um lugar que deixará de existir, 
no máximo, em três anos. Está quase no limite de 
saturação. Uma avalanche naquela montanha 
de detritos – possível, dizem os técnicos – pode 
bloquear um rio chamado Sarapuí e inundar a 
Baixada Fluminense.

Sou fotógrafa. Eu conto histórias. Retrato meu 
tempo. É o que eu faço. Centenas de pessoas 
vivem daqueles restos vendendo tudo o que puder 
ser reciclado. Eles chamam isso de “catação”. 
Misturados ao lixo, mais parecem ratos.

Atravessar o Túnel Rebouças e percorrer a Avenida 
Brasil até a entrada do bairro chamado de Jardim 
Gramacho leva em torno de uma hora. É muito 
pouco tempo para uma distância que mais parece 
uma longa viagem para outro planeta. Os arredores 
do portão principal lembram o cenário de outro 
mundo: centenas de pessoas maltrapilhas, fogueiras, 
poeira, buracos, abandono, sujeira, fumaça… 
Quando o lixão surge, os catadores no topo da 
montanha, vistos de baixo para o alto, ficam 
miniaturizados pela distância.

Existem duas superfícies no platô daquela 
montanha. Parte do chão é de terra coberto com 
sacos plásticos, pedaços de papel, objetos variados. 
A outra parte é totalmente revestida de lixo. Os 
seres que vivem ali, imundos, em convivência com 
urubus, se confundem com os detritos. Nem parecem 
humanos. Lembram criaturas da natureza que 
imitam a paisagem, se adaptam para sobreviver.

“

”
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ESSAS DUAS FOTOS TêM UMA UNIDADE. 

ESFOMEANDO

PODEM SER OLhADAS EM CONJUNTO. NESSAS 
IMAGENS EU DESTACO A RELAçÃO ENTRE OS 

ASTROS E A LUz DAS LANTERNAS DOS CATADORES. 
há ALGO DE COMUM ENTRE O CÉU E A TERRA. 

hOMENS E MULhERES PARECEM CATAR ASTROS DISTRAíDOS.
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VEJA, POR EXEMPLO, NO CANTO À DIREITA, COMO O PONTO DE LUz NO FIRMAMENTO É IGUAL À LUMINOSIDADE PRODUzIDA 
PELA LANTERNA. NO CENTRO DA 

FOTO, UMA LUz FORTE TRANSFORMA 
UM SACO TRANSPARENTE, DE LIXO, 

NUMA ESPÉCIE DE CUBO MáGICO, 
CRIANDO UM EFEITO VISUAL CURIOSO. 

À ESQUERDA, OS CATADORES SOMEM NA 
ESCURIDÃO E AS LUzES DAS LANTERNAS 

QUE ELES USAM PARECEM OBJETOS 
LUMINOSOS CAíDOS DO ALTO. 
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ESSA FOTO MOSTRA O TOPO DA MONTANhA 

DE LIXO. NO CÉU PASSA UM AVIÃO. A 
SUPERFíCIE DESSE PLATô TEM UMA TEXTURA 

PARTICULAR. O VENTO ESPALhA SACOS PLáSTICOS PELO ChÃO. UM SAPATO RESISTE AO TEMPO.
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GOSTO DO CONTRASTE DOS DOIS hOMENS 
PARADOS, OLhANDO CURIOSOS PARA A 

CâMERA, COM OS OUTROS EM MOVIMENTO. TODOS PARECEM 

FANTASMAS, VULTOS SEM ROSTO, SEM NOME, 
APENAS SOMBRAS VAGANDO NO LIXO.
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NESSA IMAGEM, OS URUBUS 

SÃO PROTAGONISTAS E OS hOMENS, 
COADJUVANTES. ELES INVADEM A CENA. 

hOMENS E AVES. CADA UM PEGA O QUE É SEU.
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Só A CâMERA, AO CONGELAR O 

MOMENTO, PERMITE PERCEBER 
A PERPLEXIDADE DO CATADOR 

DIANTE DA DESCOMUNAL 

ENVERGADURA DAS ASAS DO 

URUBU. É A MAGIA DA FOTO QUE Vê O QUE 

O OLhO NÃO CONSEGUE ENXERGAR. 
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O CONTRA-LUz DO PôR-DO-SOL 
TRANSFORMA TODO MUNDO 

EM SILhUETA.
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NÃO há MAIS LUzES NO CÉU E ATÉ A LUA 
SUMIU. A FIGURA NO ALTO DO MONTE DE LIXO 

(hOMEM OU MULhER?) APONTA A LANTERNA PARA 
O LIXO COMO SE TIVESSE ENCONTRADO 

UM OBJETO VALIOSO. A LUA CAIU?
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OS URUBUS NÃO POUSAM NA SORTE DOS CATADORES. 

CONVIVEM EM hARMONIA. 
AOS hOMENS INTERESSA O QUE É RECICLáVEL. 

ÀS AVES INTERESSA O QUE APODRECE.
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RASTROS DE LUz RASGAM A NOITE, 
ILUMINAM OS SACOS DE LIXO, E CRIAM 

UM CENáRIO TEATRAL PARA O MATERIAL 
RECOLhIDO PELOS CATADORES. 

RECICLADO, O LIXO VOLTARá AO LIXO.
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O COMEçO DA NOITE. AS MONTANhAS AINDA 

SÃO VISíVEIS. DUAS MULhERES DEIXAM 

O TURNO DO DIA. AO FUNDO, UM CAMINhÃO 
QUE LEVA OS CATADORES AO PORTÃO 

DE ENTRADA DO LIXÃO DA VIDA.
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A MOçA PARECE ESTAR 

NO MEIO DE ONDAS, 
FLUTUANDO NO 

MAR DE LIXO.
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annakahn.foto@gmail.com
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À memória do amigo augusto thompson (1931-2007)

NO    

Cesar        Caldeira
ADVOgADO

DIVA

a mafia
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À memória do amigo augusto thompson (1931-2007)

Intervenção em
 obras de Luiz Zerbini
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d
ois presos italianos acautela-

dos1 no Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico Heitor 

Carrilho2 no primeiro semes-

tre de 2007 apresentavam 

em comum o fato de terem mais de um 

nome e não ingerirem a medicação. Quem 

seriam esses italianos que permanecem 

acautelados no hospital após o exame 

pericial? Ou que lá esperam longo tempo 

por exame de insanidade mental? A falta 

de informações sobre os acautelados que 

chegam, somada ao fato de que o Hospital 

Heitor Carrilho é externamente vigiado por 

traficantes armados, qualifica a unidade 

como de “insegurança” máxima. 

máscaras

Conversei rapidamente com Alessan-

dro Castiglioni, 46 anos, na enfermaria do 

hospital em março de 2007. Perguntei sobre 

a perna que fora atingida por uma bala de 

borracha no motim ocorrido no presídio 

Ary Franco em dezembro de 2006. Ele 

afirmou que estava melhorando. Insisti em 

alguns detalhes do motim: ele começou a 

ficar reticente. Alessandro falava português 

muito bem – melhor do que a média dos 

internos. Bem apessoado e arrumado, pa-

recia perfeitamente lúcido. Quando alguém 

se referiu a mim como conselheiro, ele se 

despediu. Saiu mancando um pouco. 

Fui me informar sobre a situação hos-

pitalar dele. Havia sido internado naquele 

dia para fins de exame de sanidade mental. 

O exame que deveria ter sido realizado no 

dia seguinte foi adiado. A perícia seria feita 

na semana seguinte. Dezessete dias após 

o exame pericial ocorreu a tentativa de 

resgate de Castiglioni.

A ação aconteceu às 11h15min do dia 

6 de abril de 2007 – Sexta-Feira da Paixão. 

No momento em que os presos saíram de 

suas celas para o refeitório da cadeia, cerca 

de 20 criminosos do Morro da Mineira, ar-

mados com fuzis AK-47, desceram usando 

três carros. Três homens vestidos de preto 

foram até o muro que separa o presídio 

da favela e lançaram uma corda para o 

interior da cadeia. Ao mesmo tempo, os 

outros integrantes da quadrilha ficaram na 

retaguarda, em cima do muro, mirando os 

fuzis para dentro da unidade.

Agentes penitenciários perceberam a 

operação e alertaram os agentes do Serviço 

de Operações Especiais (SOE) que faziam 

uma inspeção de rotina dentro do Heitor 

Carrilho. Houve troca de tiros. O resgate foi 

interrompido quando Castiglioni e mais dois 

acautelados estavam próximos da corda. 

Aparentemente ninguém ficou ferido.

Os outros dois que tentaram fugir são 

os traficantes Cristiano Magno Rodrigues, 

32 anos, e João Gilberto de Andrade Lopes, 

29 anos. O primeiro foi preso em outubro 

de 2006, acusado de ser um dos líderes 

de uma quadrilha de traficantes de classe 

média que atuava em Niterói.3 O traficante 

João Gilberto, mais conhecido como “Play-

boy”, teria sido o contato do italiano na 

penitenciária: estava preso por assalto.

Os advogados de Alessandro Casti-

glioni vinham reiterando os pedidos para 

que ele fizesse os exames psiquiátricos no 

Hospital Heitor Carrilho. Alegavam que seu 

cliente estava sofrendo de “síndrome do 

pânico” e “disfunção psíquica alternada”. O 

pedido chegou a ser negado quatro vezes 

em primeira e segunda instância. Em voto 

datado de março de 2005, o juiz federal 

Abel Gomes, que mais uma vez não acolhe 

o pedido, diz que a insistência na mudança 

lhe “parece bastante estranha”4.

Para a delegada da 6ª DP (Cidade 

Nova), Isabela Rodrigues, o plano foi muito 

bem arquitetado. A polícia ainda não sabe 

quanto custaria a fuga.5 Na ocasião a dele-

gada comentou:

— Eles sabiam da troca de turno dos 

policiais militares, o que facilitaria a fuga. 

No momento da tentativa de resgate, não 

havia policiais na guarita – disse a delegada, 

que mandou um ofício à PM para reforçar 

a segurança no local.6 Esta não tinha sido a 

primeira ação ousada para tirar Alessandro 

Castiglioni da prisão: já haviam tentado 

resgatá-lo pelo menos uma vez, quando 

estava internado sob custódia no Hospital 

Souza Aguiar, no Centro.

Do ponto de vista do Direito Penal 

vigente, a conduta dos três acautelados não 

é crime. O preso ou internado (submetido 

à imposição de medida de segurança 

detentiva), ainda que induza ou instigue 

terceiro a lhe promover a fuga, não respon-

de por crime. Se o preso ou o internado 

não emprega violência física não há crime. 

Esta conduta de obter fuga é considerada 

normal expressão do anseio de liberdade 

do indivíduo.7 A figura típica pune apenas 

a conduta quando o preso ou internado 
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emprega violência física para alcançar 

a liberdade. É o que prevê o artigo 352 

do Código Penal, como um dos crimes 

contra a Administração de Justiça.8 Existe, 

no entanto, a previsão da conduta típica 

da “fuga de pessoa presa ou submetida a 

medida de segurança detentiva” no artigo 

351 do Código Penal.9 Este crime é comum: 

pode ser praticado por qualquer pessoa 

– particular ou funcionário público. Mas o 

sujeito ativo do artigo 351 nunca poderá ser 

o próprio preso ou o internado.10

quem É alessandrO castigliOni?

A tentativa de resgate trouxe a pú-

blico as várias falsas identidades do ator 

e suas atuações criminosas. Quando foi 

preso pela Polícia Federal, durante uma 

operação de rotina, em julho de 2003, na 

Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, 

Castiglioni portava documentos falsos, 

inclusive um passaporte com o nome de 

Orlando Garuti.11 Inicialmente acusado de 

uso de documentos falsos, teve sua prisão 

preventiva decretada pela Justiça Federal 

do Rio. Em 2004, foi condenado a quatro 

anos de prisão por uso continuado de 

documentos falsos.

a Polícia Federal investigou sigilo-

samente Castiglioni supondo sua 

participação numa rede de tráfico 

internacional de drogas com ramificações 

em três estados brasileiros (Rio de Janeiro, 

São Paulo e Paraná), três países da Europa 

(Espanha, Itália e Portugal) e Estados Uni-

dos. A organização criminosa era suspeita 

de aliciar marítimos brasileiros e filipinos 

nos portos do Rio, e de outros estados 

no Nordeste, com o objetivo enviar uma 

tonelada de cocaína colombiana para fora 

do país. Uma parte da droga teria sido 

distribuída, nos últimos anos, pelo italiano 

nos morros do Rio. Havia suspeita de 

envolvimento de comerciantes italianos 

e brasileiros. A PF trabalhava com a pos-

sibilidade de o grupo estar ligado à máfia 

siciliana. 

Castiglioni, que se apresentava no Rio 

como empresário, esteve no Brasil em 

outras ocasiões. Em 2002, por exemplo, 

a PF descobriu que ele veio como turista, 

usando um passaporte belga em nome 

Jean Marie de Bryun – que no documento 

teria nascido na Espanha. 

A Polícia Federal suspeitava que Casti-

glioni fosse um dos financiadores da rede 

criminosa. Após a sua prisão, outras foram 

efetuadas, com a colaboração da Interpol. 

As primeiras aconteceram em São Paulo, 

onde a Polícia Federal prendeu o brasileiro 

Rocco Matarozzo e o libanês identificado 

como Nicolas Nicolas, que também usava 

documentos brasileiros falsos em nome de 

Nicolas Habib. Com os dois foram apreen-

didos 320 quilos de cocaína depositados 

em uma casa no bairro da Saúde. No local 

também foi preso o brasileiro Rui Costa 

Balan, motorista de caminhão que trouxe 

a droga de Mato Grosso do Sul. 

As operações prosseguiram na Rodo-

via Fernão Dias, entre os municípios de 

Mairiporã e Atibaia, em São Paulo, onde 

foram presos Marcelo Jerônymo Ferreira e 

Décio Francisco Neves, que transportavam 

120 quilos de cocaína em um Fiat Fiorino. 

A operação teria sido coordenada pelo 

italiano Alessandro Castiglioni. 
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Também foram apreendidos num 

depósito em São José dos Pinhais, no 

Paraná, 268 quilos de cocaína e presos o 

espanhol Luis Linana Tomás e o brasileiro 

Airton Rossano Soares. A droga estava em 

um carregamento de madeira que seria 

exportado para a Espanha. O mesmo es-

quema foi montado em 2002 para enviar 

a Portugal quase uma tonelada e meia de 

cocaína, que foi apreendida em Lisboa. A 

droga saiu do Brasil oculta em contêineres 

com cargas de madeira procedente do 

Paraná, com embarque através do Porto de 

São Francisco, em Santa Catarina.12 

Com a ajuda da Interpol, descobriu-se 

que o verdadeiro nome de Alessandro Cas-

tiglioni era Sergio Nigretti, que havia sido 

sentenciado a mais de 10 anos de prisão 

pela Justiça italiana por tráfico internacional 

de cocaína. Iniciou-se, então, o processo 

de extradição do italiano de Milão. Em 5 

de setembro de 2005, foi expedida a carta 

de ordem ao juízo federal do Rio pelo mi-

nistro relator do Supremo Tribunal Federal, 

Ricardo Lewandowski, para proceder o 

interrogatório do extraditando.13

Por fim, há suspeita que Sergio Nigretti 

seja também participante da rede do mais 

importante traficante internacional brasi-

leiro: Ivan Carlos Mendes Mesquita14, de 

49 anos. Ivan Mesquita tinha fazendas no 

nordeste do Paraguai15 e seria o fornecedor 

de drogas de Sergio Nigretti. 

Mesquita, que foi extraditado do Pa-

raguai para os Estados Unidos16 em 27 de 

junho de 2005, teria ligações com as Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia 

(FARC) e com o traficante Luiz Fernando 

da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Ivan 

Mesquita é parte de uma estrutura do trá-

fico internacional colombiano liderada por 

José María Corredor, o Chepe, que leva 15 

toneladas de cocaína por mês aos Estados 

Unidos e a países da Europa.17

OutrO italianO

Após a tentativa de resgate de Sergio 

Nigretti, na semana que se iniciou em 11 

de junho de 2007, estava sob apreciação 

a transferência de um acautelado que era 

mais conhecido como “o italiano” entre os 

inspetores e o pessoal técnico do Hospital 

Heitor Carrilho. Para se ter idéia sobre o 

grau de desinformação sobre “o italiano” 

havia dúvidas sobre seu nome. Alguns se 

referiam a ele como “Dominique”, outros 

como Domenico Panta Leão. Era também 

chamado de Fabio Marini e, até, de Luis 

Mário. A confusão era tanta que havia me-

dicação distribuída para mais de um desses 

nomes. E não se sabia se fora submetido a 

exames periciais.

Um fato era certo: o italiano havia saído 

do presídio Ary Franco em 8 de dezembro 

de 2006, data em que um novo diretor era 

empossado no Hospital Heitor Carrilho, tra-

zendo mudanças na equipe de segurança. 

É importante salientar que, em 15 de feve-

reiro de 2006, o Plenário do STF decidiu, 

por maioria, que o extraditando Corso seria 

submetido a exames de sanidade mental.18 

Foram quase dez meses para que o preso 

saísse do presídio de Água Santa e che-

gasse ao Hospital Heitor Carrilho, na Rua 

Frei Caneca. E leva mais cinco meses para 

retornar ao presídio Ary Franco.19

A documentação existente no presídio, 

no dia 15 de junho de 2007, informava que 
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o preso, de 41 anos, usava os nomes Fabio 

Marini, Domenico Pantaleo Corso e Dome-

nico Corso. Havia ingressado no sistema 

penitenciário no dia 3 de setembro de 2004, 

condenado por tráfico de drogas (art. 12 da 

Lei 6368/1976). Antes disso, estava há cerca 

de um ano na Polinter da Pavuna.

quem era O italianO?

Corso estava no Rio de Janeiro desde 

1999, usando a identidade falsa de Fábio 

Marini. Estabeleceu-se em Búzios, cidade 

turística localizada no litoral norte do esta-

do. Montou uma locadora de carros e uma 

agência de viagens, ambas denominadas 

Marbella. Era também proprietário de uma 

empresa de construções. Sua mulher em 

Búzios era brasileira e conhecida como 

Márcia. O casal residia no condomínio 

fechado Beach Club, na praia de Geribá. 

Na Praia Brava, ele comprou um terreno de 

cinco mil metros onde pretendia construir 

um hotel. Parecia um empresário de suces-

so que fazia viagens internacionais. 

Em 30 de março de 2002, em vôo de 

Roma, usando passaporte italiano (número 

985L33R) em nome de Fábio Marini, Corso 

retorna ao Rio. Aluga um apartamento no 

condomínio Barra Bela, na Avenida Ser-

nambetiba, na Barra da Tijuca, mas também 

vivia em hotéis de luxo de Copacabana.20

No dia 21 de agosto de 2003, através de 

informações passadas à polícia pelo Disque 

Denúncia do Rio, foi preso um menor de 

16 anos, morador do Complexo do Alemão 

(área dominada pela facção criminosa 

Comando Vermelho), com cinco quilos de 

cocaína. O jovem saía do apartamento 117 

do Condomínio Barra Bella, na Barra da 

Tijuca. Este apartamento estava alugado por 

30 dias em nome de Fábio Marini. O menor 

afirmou que a droga pertencia a Marini que 

estava naquele momento em um aparta-

mento do Copacabana Mar Hotel. 

A polícia o encontrou no quarto do 

hotel indicado. Mas antes que a porta 

fosse aberta com ajuda de chave-mestra, 

o italiano escapou por uma laje junto à 

janela, pulando para o apartamento de um 

aposentado e escondendo-se no quarto 

de empregada, onde acabou sendo preso. 

Ao fugir, o traficante deixou para trás o 

filho de meses e, em um dos armários do 

apartamento, outro pacote com dois quilos 

de cocaína.

Em novembro de 2003, Fábio Marini foi 

julgado e condenado, na 35ª Vara Criminal, 

pelo juiz Roberto Rocha Ferreira, a cinco 

anos de prisão em regime fechado por 

tráfico de drogas. 

Após um ano preso na Polinter, na 

Pavuna, com o nome de Fábio Marini, a 

Polícia Federal descobriu, junto às autori-

dades italianas, que não existia passaporte 

com esta identificação. Em 16 de junho de 

2004, solicitou-se a verificação das impres-

sões digitais de Marini na Itália. A Interpol 

italiana, em 20 de agosto, respondeu ao 

escritório do Brasil: confirmava-se que 

Fábio Marini era Domenico Pantaleo Cor-

so, procurado pelas autoridades italianas 

por ter cometido os crimes de tráfico de 

drogas, extorsão e lesão qualificada. Em 

2000, foi condenado como importante cri-

minoso no tráfico internacional de drogas, 

provavelmente ligado à máfia.

O documento, assinado pelo chefe do 

Serviço de Cooperação Internacional de 

Polícia, R. Ronconi, afirmava que Dome-

nico era procurado internacionalmente e 

que o Ministério da Justiça italiano estaria 

encaminhando com urgência o pedido de 

extradição de Corso.

O presidente do Supremo Tribunal 

Federal na época, ministro Nelson Jobim, 

assinou a extradição número 932 – com 

pedido de prisão preventiva – no dia 26 

de julho de 2004.21 Ele atendeu ao pedido 

feito pelo governo da Itália. O documento 

foi protocolado no escritório regional da 

Interpol no dia 26 de agosto. Um agente 

foi cumprir o mandado na carceragem da 

Polinter, na Pavuna, no mesmo dia, segun-

do a assessoria de comunicação social da 

Superintendência da Polícia Federal no Rio 

de Janeiro. O italiano se recusou a assinar 

o mandado de prisão do STF.

O jornalista Marcelo Auler escreveu 

na época que Domenico Pantaleo Corso 

recorria da sentença da 35ª Vara Criminal 

do Rio junto à Quarta Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, “mas 

ele sempre soube que tinha poucas chan-

ces de ser absolvido tanto que, segundo um 

dos muitos advogados que trabalharam em 

sua defesa, sua maior preocupação era de 

conseguir transferência para um hospital 

psiquiátrico de onde, possivelmente, ten-

taria fugir”.22

Há um despacho ordinatório, na Extra-

dição 932, cujo ministro relator é Joaquim 
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Barbosa, de 7 de dezembro de 2004, em 

que determina-se “a imediata transferência 

do extraditando Corso Domenico Pantaleo 

para o presídio Ary Franco, onde deverá 

permanecer até o julgamento da presente 

ação”.23 À época, Corso estava na peniten-

ciária Bangu III, onde ficam presos da facção 

Comando Vermelho.

O que OcOrre na traJetÓria Judicial  

de sergiO nigretti ?

Em outubro de 2007, Sergio Nigretti24 

entrou com habeas-corpus, alegando 

excesso de prazo de sua prisão ocorrida 

em julho de 2005, no Supremo Tribunal 

Federal (STF). Pediu liberdade enquanto 

aguarda julgamento de sua extradição. Nos 

autos, consta que o pedido de extradição 

formulado pela Itália foi deferido em 9 de 

novembro de 2006, a decisão foi comuni-

cada ao Ministério das Relações Exteriores 

em 14 de dezembro do mesmo ano, após 

a qual, em 17 de janeiro de 2007, os autos 

foram arquivados. 

De acordo com a defesa, a Itália, até 

então, não se manifestou sobre o retorno 

de Nigretti ao país.

Alegando que seu cliente não foi comu-

nicado da decisão do STF (Superior Tribunal 

Federal), sua advogada pediu a reabertura 

do processo para apelar contra a extradição, 

pedido deferido em 13 de agosto de 2007, 

razão do habeas corpus.

A advogada Diana Rodrigues Muniz 

alega que Nigretti não foi beneficiado 

com seus direitos garantidos na Lei de 

Execuções Penais (7.210/84), tais como: “li-

vramento condicional, trabalho extra-muro, 

visita periódica ao lar e outros.”25

Assim, alegando ofensa ao artigo 5º 

da Constituição Federal, bem como ao 

disposto no Pacto de São José da Costa Rica 

(Decreto nº 678, de 6/11/92), e ao artigo 

73, da Lei 6.815/80 e à Súmula 367/STF, a 

defesa de Nigretti pede ao STF a liminar 

para a revogação de sua prisão preventiva 

e a expedição de alvará de soltura em seu 

favor.26

O ministro Cezar Peluso, do STF, 

arquivou o Habeas Corpus (HC 

92664) impetrado a favor do 

cidadão italiano Sergio Nigretti no dia 11 

de outubro de 2007. O ministro-relator 

entendeu que o pedido é inviável porque 

a jurisprudência do Supremo não admite 

“a impetração imediata de pedido de writ, 

sem que aquele integrante da Corte que é 

apontado como autoridade coatora tenha 

ciência antes do pleito veiculado nas razões 

do habeas corpus”.

Segundo a orientação da Súmula 692 

do STF, “não se conhece de habeas corpus 

contra omissão de relator de extradição, se 

fundado em fato ou direito estrangeiro cuja 

prova não constava dos autos, nem foi ele 

provocado a respeito”.

Cezar Peluso ressaltou que a impe-

tração do HC, instruída com cópias do 

relatório, voto, extrato de ata e acórdão, 

“por si só já demonstra ciência inequívoca 

que teve o ora paciente [Sergio Nigretti] 

da sessão Plenária que julgou a EXT nº 

1005, então realizada em 09.11.2006, bem 

como do teor de sua decisão”. Assim, o 

ministro entendeu que o italiano deve ser 

considerado intimado desde a data em 

que ele tomou ciência do julgamento da 

extradição, com todas as conseqüências 

processuais, inclusive a do decurso de 

prazo recursal. “Ciência inequívoca é forma 

legal de intimação”, disse.

Além disso, o relator contou que por 

meio da Petição STF nº 37.335/2007, em 

10 de abril deste ano, o próprio Nigretti 

solicitou a reabertura de seu processo de 

extradição, sob o argumento de que “em 

11 de dezembro de 2006 seus advogados 

enviaram pela internet petição eletrônica 

nos termos de apelação a essa Suprema 

Corte, conforme o fazem comprovar com 

a inclusa cópia reprográfica”.

“Não tenho nenhuma dúvida, portanto, 

de que o ora paciente tomou ciência, a 

tempo e a hora, da publicação do acórdão 

proferido pelo Plenário, nos autos da EXT 

nº 1005, razão por que nego seguimento 

ao pedido, nos termos do § 1º do art. 21 

do RISTF”, afirmou o relator, que arquivou, 

assim, o habeas corpus.27 

O que ocorre na trajetória judicial de 

Domenico Pantaleo Corso?28

a açãO pOr tráficO de drOgas

Em março de 2004, foi impetrado um 

habeas corpus29 em favor de Fabio Marini 

– sua verdadeira identidade ainda não era 

conhecida – na Quarta Câmara Criminal 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

pretendendo a anulação da sentença con-

denatória por tráfico de drogas. Alegou-se 
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ausência de justa causa, inobservância do 

devido processo legal e cerceamento de 

defesa. Usou-se como prova o fato de que 

ele não teve intérprete!

A procuradora de Justiça opinou pela 

denegação do habeas corpus e o desem-

bargador Francisco José de Asevedo foi o 

relator. No seu voto o relator afirma que 

não existiu qualquer constrangimento ile-

gal. E ainda que, conforme se depreende 

das próprias alegações do impetrante, 

era impossível na via de habeas corpus 

o exame de fatos que dependem de 

provas, o que só é possível no juízo de 

primeiro grau. 

a advogada de Fabio Marini recorre 

da decisão da Quarta Câmara 

Criminal com um habeas corpus 

com pedido de liminar ao Superior Tribunal 

de Justiça.30 O relator foi o ministro Gilson 

Dipp, no HC 34.656 – RJ, que indeferiu o 

pedido de liminar. “Não vislumbro, primo 

oculi, flagrante ilegalidade no ato atacado, 

entendendo, ainda que o pedido de ime-

diata anulação da sentença condenatória 

confunde-se com o próprio mérito da 

impetração. Solicitem-se as informações 

de estilo à d. Autoridade apontada como 

coatora” (referência à Quarta Câmara Cri-

minal do TJ-RJ). Esta decisão foi proferida 

no dia 2 de abril de 2004. Restava ainda 

analisar o mérito nesta ação o que somente 

foi feito no dia 5 de agosto de 2004. O 

impetrante tentava obter a concessão da 

ordem de habeas corpus a fim de que fosse 

anulada a sentença condenatória por tráfico 

de entorpecentes. Alegava que ocorrera 

constrangimento ilegal consubstanciado 

nos seguintes fatos: 

• De o paciente ter sido colocado em 

cela comum, quando faz jus a ser reco-

lhido na Polinter/Ponto Zero por ter nível 

superior; 

• De não haver justa causa para a ação 

penal à qual respondia na 35ª Vara Criminal 

do Estado do Rio de Janeiro; 

• De não ter perguntado ao paciente 

se o mesmo era dependente; 

• De não ter sido designado interprete 

ao paciente, em razão de ser estrangeiro; 

• Por não terem sido aplicada as regras 

contidas na Lei 10.409/02 e, por ser o pro-

cesso nulo, conforme prevê o inciso IV do 

art. 648 do Código de Processo Penal”.31

A decisão, que teve como relator outra 

vez o ministro Gilson Dipp, foi unânime. O 

pedido de habeas corpus de Fabio Marini 

foi denegado.32 O acórdão só foi publicado 

no Diário de Justiça no dia 20 de setembro 

de 2004 e transitado em julgado em 13 de 

outubro de 2004.

Conforme visto antes, em agosto de 

2004 é feita a identificação de Fabio Marini 

como Domenico Pantaleo Corso, que passa 

a pedir transferência para o Hospital Heitor 

Carrilho, talvez com o objetivo de fuga33. 

Os advogados de Corso recor-

rem através de apelação criminal (nº 

2004.050.00501), decidida pela Quarta 

Câmara Criminal do TJ-RJ, que havia ante-

riormente denegado o habeas corpus. O 

relator é o desembargador Francisco José 

de Asevedo – relator do habeas corpus 

anterior. No seu voto, afirma que:

“A sentença deveria ser mantida, 

porque de acordo com as alegações e 

provas dos autos. 

Conforme se depreende das provas 

dos autos, o apelante foi preso em 

flagrante, por indicação de um menor 

infrator, a quem a substância entorpe-

cente seria entregue.

Assim, o silêncio do réu perante a auto-

ridade policial e em juízo é infundado, 

principalmente porque em confronto 

com depoimento prestado pelo menor 

(fls. 64/65) e com os depoimentos 

seguros e coerentes prestados pelos 

policiais que o prenderam (fls. 74/78), 

destacando-se a fantástica e extem-

porânea confissão de fls. 423/425, 

que só confirma os fatos narrados na 

denúncia. 

Desta forma, restam induvidosos e 

inquestionáveis tanto o crime quanto 

a autoria, não havendo na sentença 

apelada qualquer detalhe a ser mo-

dificado.

Por fim, a pretensão à absolvição não 

poderia ser acolhida, porque totalmen-

te contrária à prova dos autos, acima 

examinada, da mesma forma que a 

pretensão à redução da pena inter-

posta, porque a mesma, assim como 

o regime prisional, estão adequados 

às normas dos arts. 59 c/c 33, § 3º do 

Código Penal.

Por tais fundamentos, votei no sentido 

de negar provimento ao recurso, na 

forma acima exposta.”
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Porém, algo surpreendente acontece. O 

desembargador Ivan Cury (relator-revisor), 

que havia acompanhado o desembargador 

Francisco José de Asevedo, muda de voto 

na sessão de julgamento no dia 19 de ou-

tubro de 2004. Assim, por maioria, quanto 

ao mérito do recurso deram provimento, 

absolvendo o réu Fabio Marini e expedindo 

alvará de soltura. Foi designada para a 

redação do acórdão da desembargadora 

Marly Macedônio Franca.

Eis a ementa do acórdão na apelação 

criminal 2004.050.0050: 

“Tráfico de drogas. Prova contraditória 

e insuficiente. In dubio pro reo.

Condenação calcada em depoimentos 

de apenas dois policiais que participa-

ram do flagrante, apresentando contra-

dições e contraditórios entre si quando 

confrontados, bem assim dissonantes 

dos seus depoimentos colhidos na fase 

inquisitorial e de todas as demais provas 

testemunhais constantes dos autos – em 

especial, dos depoimentos prestados 

pelos funcionários do condomínio da 

Barra e do Hotel de Copacabana, que 

presenciaram as prisões, respectiva-

mente do adolescente e do ora apelante 

– ostentando, portanto, fragilidade e 

insegurança, sendo insuficiente para a 

condenação, a trazer à baila o brocardo 

latino in dubio pro reo, que aponta para 

a solução absolutória.

Recurso provido.”

Ao procurador de Justiça não coube 

recurso porque a rejeição das provas co-

lhidas não é base para o recurso especial 

(ao STJ) ou o extraordinário (ao STF). O 

acórdão fez coisa julgada.

a açãO de extradiçãO nO stf 

O governo da Itália, com base no Tra-

tado de Extradição específico, formalizou 

pedido de extradição de Corso, tendo 

por fundamento mandados de prisão 

expedidos pela autoridade competente 

do governo requerente, pela prática dos 

crimes de formação de quadrilha finalizada 

ao tráfico ilícito de entorpecentes e de 

concurso em extorsão e em lesões graves. 

O pedido complementar enviado por Nota 

Verbal tem por fundamento sentença penal 

condenatória com trânsito em julgado, pela 

prática de formação de quadrilha finalizada 

ao tráfico de substâncias entorpecentes, 

concurso em venda de tais substâncias e 

concurso em porte ilegal de armas.

No dia 10 de outubro de 2007, ocor-

reu a sessão de julgamento de Corso. A 

Procuradoria Geral da República opinou 

pelo deferimento parcial da extradição, 

sustentando que houve a extinção da pu-

nibilidade pela ocorrência da prescrição da 

pretensão executória em relação ao pedido 

complementar.

Por maioria de votos, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, em 

parte, pedido de Extradição (EXT 932) do 

cidadão italiano Corso Domenico Pantaleo, 

formulado pelo governo da Itália. O pedido 

baseou-se em dois mandados de prisão 

expedidos contra ele pela Justiça desse 

país pela prática dos crimes de formação 

de quadrilha com vistas ao tráfico ilícito de 

entorpecentes, extorsão e lesões graves. A 

extradição permitirá que ele seja julgado 

por esses crimes na Itália. 

O Tribunal indeferiu, no entanto, 

pedido de extradição complementar 

enviado pelo governo italiano, tendo por 

fundamento sentença penal condenatória 

com trânsito em julgado, também pela 

prática de formação de quadrilha para 

o tráfico de substâncias entorpecentes, 

venda de tais substâncias e porte ilegal 

de armas. O plenário entendeu que, neste 

caso, a punibilidade estava extinta pela 

ocorrência da prescrição da pretensão 

executória (prescrição do direito estatal em 

aplicar a pena). 

A defesa havia alegado a inimputabi-

lidade (não responsabilização) do extra-

ditando, pedindo que lhe fosse aplicada 

medida de segurança de tratamento ou de 

internação. Este pedido suscitou extenso 

debate no Plenário. Os ministros Celso 

de Mello, Carlos Ayres Brito e Gilmar 

Mendes votaram pelo indeferimento do 

pedido de extradição, sustentando justa-

mente a inimputabilidade do extraditando. 

Fundamentaram seu voto no fato de que 

um laudo médico italiano já atestava, em 

1994 – antes da ocorrência dos crimes de 

que é acusado na Justiça de seu país (em 

1999 e 2000) – o estado de insanidade de 

Corso, o que determinou sua internação 

em um hospital psiquiátrico naquele país. 

Além disso, um laudo psiquiátrico feito 

este ano no Brasil, por determinação do 

próprio STF, atestou que ele sofre de 
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esquizofrenia paranóide.34 Este laudo 

afirma, também, que o atual estado do 

extraditando sugere que ele já sofre da 

doença há muito tempo. 

Entretanto, a maioria dos ministros 

acompanhou voto do relator, ministro 

Joaquim Barbosa. Ele advertiu que o in-

deferimento do pedido, feito com base no 

Tratado de Extradição existente entre Brasil 

e Itália, significaria que Corso seria posto 

em liberdade no Brasil, sem ser submetido 

a qualquer julgamento. Ele lembrou, além 

disso, que o extraditando fugiu da Itália 

quando estava internado em um hospital 

psiquiátrico por determinação da Justiça 

italiana. 

Barbosa fundamentou sua posição 

também em voto do ministro Moreira 

Alves (aposentado), segundo o qual a 

inimputabilidade não retira o caráter de 

crime, e a lei só impede extradição quando 

o fato imputado não for crime. Além disso, 

segundo o relator, o fato de ser o extradi-

tando atualmente inimputável não significa 

que, quando do seu possível julgamento na 

Itália, ele ainda se encontre em estado de 

esquizofrenia paranóide. 

O relator votou no sentido de que cabe 

cumprir estritamente o artigo 1º do Tratado 

de Extradição firmado entre Brasil e Itália, 

segundo o qual cada uma das partes se 

obriga a entregar, mediante solicitação, 

pessoas que se encontrem em seu territó-

rio e sejam procuradas pelo Judiciário do 

país requerente, para serem submetidas 

a processo penal ou pena restritiva de 

liberdade. 

“Não cabe a este Tribunal fazer qual-

quer análise quanto ao resultado de even-

tual condenação, quer quanto à pena, quer 

quanto à medida de segurança que venha 

a ser decretada pelo estado requerente”, 

sustentou o relator, sendo apoiado pelo 

ministro Cezar Peluso, segundo o qual isto 

seria uma ingerência indevida na soberania 

da Justiça italiana. Além disso, segundo 

Barbosa, os laudos periciais mencionados 

não atestaram que, à época dos fatos (de-

lituosos praticados pelo extraditando), ele 

já padecia de esquizofrenia.35 

cOnclusões

Existe uma presença notável de ma-

fiosos italianos no Brasil, e em particular 

no Rio. Em 1997, o jornal O Globo noti-

ciava que “A Interpol montou operação 

especial para caçar 50 mafiosos que estão 

escondidos no Brasil, a maioria deles no 

Rio. Segundo os policiais, o país já é a 

terceira área de operação da máfia italiana, 

depois da Itália e dos EUA. Desde 1993, 

instalaram-se no país 66 mafiosos, sendo 

que 16 deles já foram presos. As quatro 

principais organizações mafiosas – Cosa 

Nostra, Camorra, N`Drangheta e La Sacra 

Corona Unita – estão tentando montar 

uma base comum de operações no Rio, 

de onde exportariam a cocaína produzida 

na Colômbia e na Bolívia.36

Os casos dos italianos Sergio Nigretti37 

e Domenico Pantaleo Corso exemplificam 

esta tradição de foragidos, que portam 

documentos falsos e se estabelecem como 

empresários no Brasil. Quando por ventura 

são presos, usam manobras jurídicas para 

ficar no Brasil. Dentre as manobras estão 

o uso de expedientes protelatórios para 

obter a prescrição da pretensão executória; 

Domenico Corso, por exemplo, obteve a 

extinção da punibilidade de uma sentença 

penal italiana.38 

ACADÊMICOS DE FREUD



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

261outubro•novembro•dezembro 2007

Neste caso, o processo de extradição 

iniciou-se em julho de 2004 e o julgamento 

ocorreu em outubro de 2007. No entanto, o 

regimento interno do STF prevê, do artigo 

207 ao 214, um procedimento bastante sim-

ples para a extradição. O ministro relator 

pode39 – e assim o fez – delegar ao juiz do 

local onde estiver o extraditando a realiza-

ção do interrogatório. No interrogatório, 

ou logo após, intimar-se-á o defensor do 

extraditando para apresentar defesa escrita 

no prazo de dez dias.40 Os autos remetidos 

ao juiz delegado, serão devolvidos ao STF, 

uma vez apresentada a defesa ou exaurido 

o prazo.41 Junta a defesa e aberta vista por 

dez dias ao Procurador-Geral, o relator 

pedirá dia para julgamento.42

Outra manobra jurídica extremamente 

difundida entre criminosos abonados 

consiste em solicitar o exame de sanidade 

mental. Os magistrados hesitam em não 

conceder este exame porque sabem que os 

advogados alegarão a seguir cerceamento 

de defesa. Quando obtêm a ordem judicial 

para fazer o exame no Rio, vão para o Hos-

pital Heitor Carrilho, o que já os beneficia 

de três maneiras: 

• Ficam em um regime disciplinar me-

nos duro do que o das cadeias, presídios 

ou penitenciárias; 

• Podem negociar um laudo pericial 

que os declare inimputáveis e, em con-

seqüência, obtêm medida de segurança. 

Como esses presos não são dependentes 

químicos ou loucos, em regra, conseguem 

sair em liberdade em torno de dois anos; 

• Por fim, existe a possibilidade de fuga ou 

resgate devido à vulnerabilidade do hospital. 

O utro ponto importante na trajetória 

judicial do Corso foi a sua absolvi-

ção, por maioria, na Quarta Câmara 

Criminal do Rio de Janeiro43 após ter sido 

condenado a cinco anos de reclusão por 

tráfico de drogas. Deveria ser reformado 

o Código de Processo Penal para que os 

procuradores de Justiça pudessem dispor 

de embargos infringentes e de nulidade tal 

como ocorre com os defensores dos réus.44 

Em um estado democrático de direito, não 

basta a ampla defesa do réu; é indispensável 

a ampla defesa da sociedade agredida por 

atos predatórios e violadores da ordem 

jurídica estatal. Como, de acordo com a 

Constituição, cabe ao Ministério Público 

agir em defesa dos interesses sociais e in-

dividuais indisponíveis, e considerando-se 

que o processo penal é essencialmente 

contraditório, deve haver equilíbrio de 

oportunidades processuais entre os que 

deduzem pretensões opostas. Por isso, ao 

cercear o exercício do direito de recorrer do 

Ministério Público no caso dos embargos 

infringentes e de nulidade – privilegiando 

o réu, a lei ordinária contraria frontalmente 

os preceitos constitucionais. Aliás, esta de-

sigualdade processual não ocorre no direito 

processual militar que, em seu artigo 53845, 

estendeu ao Ministério Público o direito de 

recorrer das sentenças finais, não unânimes, 

proferidas em instância recursal. Esta suges-

tão foi feita pela procuradora de Justiça, Drª 

Leny Costa de Assis, que propôs a redação 

seguinte para o parágrafo único do artigo 

609 do Código de Processo Penal:

Art. 609 – Omissis 

Parágrafo único: quando não for unâ-

nime a decisão de segunda instância, 

o Ministério Público ou o réu poderá 

interpor embargos infringentes e de 

nulidade, que serão opostos no prazo 

de dez dias, na forma do art. 613, do có-

digo de Processo Penal. Se o desacordo 

for parcial, os embargos serão restritos 

à matéria objeto da divergência.46

Merece destaque o voto do ministro 

Joaquim Barbosa: apesar de os ministros 

do STF terem discutido amplamente a argu-

mentação de que Corso, de acordo com o 

laudo pericial feito no Rio, sofria de esqui-

zofrenia paranóide, superou esta manobra 

destinada a assegurar a impunidade. 

Os dois casos relatados apontam para 

necessidade urgente de se criarem meca-

nismos eficazes para coibir o uso de falsas 

identidades47 pelos presos e internos no sis-

tema prisional. Esta imputação a si mesmo 

de identidade falsa gera graves problemas 

para a execução da pena e deixa ainda 

mais vulnerável a segurança das unidades 

prisionais. É certo que existe displicência 

nas instituições policiais48 e também nas 

prisionais em relação à verificação de 

quem são realmente as pessoas. Na lista 

de acautelados do Hospital Heitor Carrilho 

está uma pessoa identificada tão somente 

como William de Tal.49 Quem será? Não se 

sabe. Pelo menos não é italiano.

cesarcaldeira@globo.com
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1.  Acautelados são presos sentenciados, ou não, 
que estão temporariamente numa determinada 
unidade. No caso do Hospital Heitor Carrilho são 
presos que estão aguardando exames periciais 
ou ainda não foram removidos para a unidade de 
origem. Os internos do Hospital deveriam ser apenas 
doentes mentais.

2.  É unidade hospitalar pertencente à Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária do Rio 
de Janeiro

3.  Cristiano estava foragido e foi preso dentro de 
um apartamento na Rua das Laranjeiras, na Zona 
Sul do Rio. Foi autuado por tráfico e formação de 
quadrilha no dia 18 de outubro de 2006. No dia 11 
de agosto, duas quadrilhas de traficantes de classe 
média da Zona Sul de Niterói foram desarticuladas 
pela Operação João Teimoso, do Serviço de Re-
pressão a Entorpecentes (SRE), em que 14 pessoas 
foram presas em suas casas. Entre eles, advogados, 
publicitários, músicos e universitários acusados 
de transformar seus apartamentos em “bocas-de-
fumo” e revender entorpecentes em bares, praças 
e academias da região. Apenas seis dos suspeitos 
confessaram envolvimento com o tráfico, mas 
imagens gravadas pela equipe da SRE e escutas 
telefônicas comprovam a participação dos 14 presos 
no esquema de venda de drogas na Zona Sul do 
município. Cf. “Preso principal fornecedor de drogas 
de Niterói” Disponível em 1 de novembro de 2007 
em:http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,AA1315760-
5606,00.html

4.  “Inspetores impedem fuga de hospital peniten-
ciário” Disponível em 25/10/ 2007 em: http://www.
direitocapital.com.br/fatos/04/06fuga_hospital.htm

5.  Na época, suspeitava-se que o valor seria de meio 
milhão de reais. Os operadores do resgate seriam 
traficantes de droga do Morro da Mineira, chefiados 
por Coelho, da facção Amigos dos Amigos (ADA).

6.  Cf. ARAÚJO, Vera. Bandidos tentaram resgatar 
traficante internacional, jornal O Globo, editoria Rio, 
07/04/2007, p.11

7.  Neste sentido, RT, 491:332 e 389:95.

8.  Evasão Mediante Violência Contra a Pessoa. 
Art. 352 - Evadir-se ou tentar evadir-se o preso 
ou o indivíduo submetido a medida de segurança 
detentiva, usando de violência contra a pessoa: Pena 
- detenção, de 3 (três) meses a (um) ano, além da 
pena correspondente à violência.

9.  Art. 351 - Promover ou facilitar a fuga de pessoa 
legalmente presa ou submetida a medida de segu-
rança detentiva: Pena - detenção, de 6 (seis) meses 
a 2 (dois) anos. § 1º - Se o crime é praticado a mão 
armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante 

arrombamento, a pena é de reclusão, de 2 (dois) a 6 
(seis) anos. § 2º - Se há emprego de violência contra 
pessoa, aplica-se também a pena correspondente à 
violência. § 3º - A pena é de reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, se o crime é praticado por pessoa sob 
cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado. 
§ 4º - No caso de culpa do funcionário incumbido da 
custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de 
3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

10.  Ver: PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código 
Penal, 4ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 
2007, p. 990-993; DE JESUS, Damásio E. Código 
Penal Anotado, 17ª ed. Editora Saraiva: São Paulo, 
2006, p. 1004-1007.

11. “L´Uomo di Rio”. L’Unione Sarda, domenica, 8 
aprile 2007. Disponível em 23 de outubro de 2007 
em: http://www.ildue.it/Evasioni/EvasioniCelebri/Pa-
ginaEvasioni.asp?IDPrimoPiano=2160

12. Estas informações foram colhidas e atualizadas a 
partir de: WERNECK, Antonio. “Preso italiano de rede 
internacional de tráfico”, jornal O Globo, editoria 
Rio, 01/09/2003. Disponível em 31 /10/ 2007 em: 
http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/nacio-
nal/selecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=10862

13. STF /Extradição 1005.

14. XAVIER, José Messias.”Possível chefe do tráfico 
pode ter bens apreendidos”, Folha de São Paulo, 
02/06/2005. disponível em 29 de outubro de 2007 
em: http://noticias.bol.com.br/geral/2005/07/02/ul-
t95u110671.jhtm 

15. As fazendas de Ivan Mesquita estavam localizadas 
na região de fronteira do Paraguai com o Brasil, 
principalmente em Pedro Juan Caballero, Capitán 
Bado e Amambay.

16. Mesquita, que é paranaense, foi extraditado para os 
EUA, onde será julgado sob acusação de contrabando 
de armas, tráfico internacional de drogas e ligações 
com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 
(Farc), consideradas um grupo terrorista pelo Departa-
mento de Estado americano. Ele poderá pegar prisão 
perpétua. “Paraguai extradita brasileiro para os Estados 
Unidos, jornal O Estado de São Paulo, 28/06/2005. 
Disponível em 30 de outubro de 2007 em: http://www.
mre.gov.br/portugues/noticiario/nacional/selecao_de-
talhe.asp?ID_RESENHA=144074

17. “Paraguai extradita brasileiro para os Estados 
Unidos”, jornal O Estado de São Paulo, 28/06/2005. 
Disponível em 30 de outubro de 2007 em: http://
www.mre.gov.br/portugues/noticiario/nacional/sele-
cao_detalhe.asp?ID_RESENHA=144074

18. Os ministros deram provimento a um agravo 
regimental na Extradição (EXT) 932 solicitada pelo 
governo da Itália. 

NOTAS

19. A transferência do italiano foi feita no dia 13 de 
junho de 2007 para o presídio Elizabeth Sá Rego (co-
nhecido como Bangu V), no complexo de Gericinó. 
No dia seguinte foi transferido para o presídio Ary 
Franco, onde ficou na galeria onde estão os presos 
do Comando Vermelho.

20. “Identificado italiano com documento falso”, 
jornal O Globo, 2ª ed., primeiro caderno, 01/09/2004, 
p. 17.

21. No Agravo Regimental, da Extradição 932, o 
relator ministro Marco Aurélio do STF informa que: 
“O extraditando encontra-se preso no Presídio Ary 
Franco em face da decretação de sua prisão pre-
ventiva para fins de extradição, efetuada pelo Min. 
Nelson Jobim, em 26/7/2004.”

22. AULER, Marcelo. “Volta ao lar. Itália quer ex-
tradição de traficante condenado no Rio”, Revista 
Consultor Jurídico, 31/08/2004. Disponível em 20 
de outubro de 2007 em: http://conjur.estadao.com.
br/static/text/29597,1

23. Eis o despacho ordinatório: “junte-se a pet. nº 
131218/2004 do exposto, determino a imediata 
transferência do extraditando Corso Domenico 
Pantaleo para o presídio Ary Franco, onde deverá 
permanecer até o julgamento da presente ação. 
Comunique-se , com urgência, ao delegado-chefe 
da Polícia Criminal Internacional – INTERPOL do Rio 
de Janeiro, bem como ao diretor do presídio Bangu 
III. Publique-se.”. 

24. Sérgio Nigretti encontrava-se preso preventiva-
mente para fins de extradição na penitenciária Bangu 
II, no complexo Gericinó (antigo Bangu), no Rio de 
Janeiro. Esta é uma penitenciária de presos da facção 
Terceiro Comando Puro.

25. Cf. Redação Terra 8 de outubro de 2007 http://
noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI1972168-
EI306,00.html 

26. Cf. http://ultimainstancia.uol.com.br/noti-
cia/43140.shtml A defesa afirma também que foi 
concedido um habeas-corpus pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) que impediria a sua extradição 
e pede a revogação de sua prisão preventiva e a 
expedição de alvará de soltura em seu favor. 

27. “Supremo arquiva HC de italiano acusado de trá-
fico e preso para fins de extradição” Fonte: Supremo 
Tribunal Federal, 11/10/2007

28. Observação: O tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro usa o nome Domenico Corso Pantaleo, 
Apelação Criminal nº 501/2004. Já o Supremo 
Tribunal Federal usa o Corso Domenico Pantaleo, 
ver Extradição 932.

29. Habeas Corpus nº 2004.059.00378. Decisão 
unânime pela denegação do habeas corpus. Data de 
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julgamento: 9 de março de 2004. Ementa: Habeas 
Corpus. Imputação de tráfico de entorpecente (art. 
12 da lei 6.368/76). Negativa de autoria fundada em 
alegações de fato que demandam prova, só possível 
no juízo singular. Ausência de interprete para o 
paciente estrangeiro. Irrelevante, quando o mesmo 
se comunica e entende a língua nacional e não foi 
requerida nomeação de intérprete em nenhuma 
fase do processo. Impossibilidade da aplicação da 
Lei 10.409/02, por ineficaz. Ausência de constrangi-
mento ilegal. Denegação da ordem.

30. Trata-se de um habeas corpus, substitutivo de 
Recurso Ordinário, com pedido de liminar.

31. Relatório do Habeas Corpus nº 34.656-RJ, p. 1.

32. Ementa do Habeas Corpus nº 34.656: Criminal. 
HC. Tráfico de entorpecentes. Paciente recolhido 
em cela comum. Alegação de possuir formação 
superior não comprovada. Ação penal. Ausência 
de justa causa. Necessidade de análise de provas. 
Questionamento sobre a dependência toxicológica 
do réu. Inércia da defesa. Nulidade por falta de 
nomeação de intérprete. Desnecessidade. Paciente 
estrangeiro que se expressa normalmente em idioma 
nacional. Inobservância do procedimento da Lei 
Nº 10.409/02. Defesa preliminar. Cerceamento de 
defesa. Nulidade. Inocorrência. Prejuízo concreto 
não comprovado. Ordem denegada. I. Não sendo 
comprovada nos autos a formação superior do 
paciente, a qual o habilitaria a se recolher em prisão 
especial, fica impossibilitada a análise de ocorrência 
de constrangimento ilegal pelo seu recolhimento em 
cela comum. II. Hipótese em que, para análise da 
existência, ou não, de justa causa a embasar a ação 
penal, conforme pretendido, haveria necessidade de 
revolvimento de matéria fática, pois a alegação está 
fundamentada nos procedimentos empreendidos 
pela autoridade policial para se chegar à apreensão 
da substância entorpecente encontrada em poder do 
paciente. III. A falta de justa causa para a ação penal 
só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a 
necessidade de exame valorativo dos elementos dos 
autos, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência 
de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, 
a extinção da punibilidade. IV. Tratando-se de crime 
de tráfico de entorpecentes, a ausência da indagação 
sobre a dependência toxicológica do acusado por 
ocasião do interrogatório, por si só, não configura 
constrangimento ilegal hábil à concessão do writ, 
ainda mais se evidenciado que o paciente não se 
declarou dependente de drogas e a defesa permane-
cer inerte quanto ao requerimento do laudo pericial. 
Precedentes do STF e desta Corte. V. Evidenciado 
nos autos que, não obstante o paciente estrangeiro, 
domina satisfatoriamente o idioma nacional, a ponto 
de gerenciar uma empresa de turismo no país, e 
não tendo a defesa requerido a nomeação de intér-
prete, não há razão nesse aspecto, para concessão 
da ordem. VI. A inobservância do procedimento 
constante no Capítulo V da Lei 10.409/02 na ação 
penal instaurada contra o paciente, por si só, não 

enseja nulidade, pois depende da comprovação de 
prejuízo – o que não ocorreu in casu. Precedentes. 
VII. A lei processual penal adota o princípio pas de 
nullité sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual 
a nulidade só é declarada em ocorrendo prejuízo 
demonstrado. Inocorrência da Súmula nº 523 da 
Suprema Corte. VIII. Ordem denegada.

33. AULER, Marcelo. “Volta ao lar. Itália quer ex-
tradição de traficante condenado no Rio”, Revista 
Consultor Jurídico, 31/08/2004. Disponível em 20 
de outubro de 2007 em: http://conjur.estadao.com.
br/static/text/29597,1

34. Em 15 de fevereiro de 2006, o Plenário do STF 
decidiu, por maioria, que o extraditando Corso 
seria submetido a exames de sanidade mental. 
Os ministros deram provimento a um agravo 
regimental na Extradição (EXT) 932 solicitada pelo 
governo da Itália. No voto, Barbosa afirmou que 
o pedido de apreciação de eventual insanidade 
mental de Pantaleo deveria ser apreciado pelo 
governo italiano. Disse ainda que a imputabilidade 
do condenado, no caso de insanidade, “não retira 
do fato o caráter de crime e a nossa lei só impede 
que haja extradição quando o fato não for tido 
como crime no Brasil ou no Estado requerente”. O 
ministro Marco Aurélio divergiu e foi seguido pelos 
demais ministros. Segundo ele, pelo Código de 
Processo Penal brasileiro, quando a doença mental 
for constatada e se verificar que ela ocorreu após 
a prática delituosa. o processo penal é suspenso. 
Marco Aurélio disse que em caso de extradição 
as normas processuais devem ser observadas. De 
acordo com o ministro Marco Aurélio, levando-se 
em conta que no Brasil o extraditando fica sujeito 
à prisão em regime fechado, “deve-se verificar se 
realmente ele está acometido da doença mental 
para ter-se a internação”. Fonte: Supremo Tribunal 
Federal. Disponível em 20 de outubro de 2007 em: 
http://www.juristas.com.br/n_17345~p_485~su-
premo+autoriza+exame+de+sanidade+mental+e
m+extraditando

35. Fonte: Supremo Tribunal Federal. Disponível em 
20 de outubro de 2007 em: http://www.canaljustica.
jor.br/index.php?id=26225

36. “Interpol caça no Rio 50 mafiosos italianos”, 
jornal O Globo, 13/07/1997, p. 1; 18 – 19.

37. Não foi possível obter informações sobre o 
processo sobre tráfico de drogas a que responde 
em Mairiporã, São Paulo.

38. Atualmente acompanha-se o caso do ex-depu-
tado Ronaldo Cunha Lima (PSDB-PB), que renun-
ciou ao mandato para não ser julgado pelo STF, 
onde o parecer do Procurador Geral da República 
era favorável a sua condenação por tentativa de 
homicídio. Agora será julgado no Fórum Criminal 
de João Pessoa. Mesmo que seja condenado, ele 
poderá se livrar da pena se tiver êxito em novas 
manobras jurídicas, até 2012, data máxima para 

que o crime seja declarado prescrito. Ler: FREITAS, 
Silvana de. “Manobras jurídicas podem livrar Cunha 
Lima de pena”, Folha de São Paulo, caderno Brasil, 
02/11/2007, p. A-10.

39. Regimento Interno do STF, Art. 211. É facultado 
ao Relator delegar o interrogatório do extraditando 
a juiz do local onde estiver preso.

40. Regimento Interno do STF, Art. 210.

41. Regimento Interno do STF, Art. 211, parágrafo 
único.

42. Regimento Interno do STF, Art. 212. Ver ainda: 
Art. 214. No processo de extradição, não se suspende 
no recesso e nas férias o prazo fixado por lei para o 
cumprimento de diligência determinada pelo Relator 
ou pelo Tribunal.

43. Apelação Criminal nº 501/2004

44. Esta recomendação é diretamente baseada no 
artigo da procuradora de justiça aposentada no esta-
do do Rio de Janeiro Leny Costa de Assis. Agradeço 
à procuradora de justiça Drª Celma de Carvalho 
Alves a indicação e envio do texto. Ler: ASSIS, Leny 
Costa. “Por que não os Embargos Infringentes e de 
Nulidade para o Ministério Público?”, Revista do 
Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, vol. 
11, 2000, p. 181-186.

45. Código de Processo Penal Militar, Art. 538. O 
Ministério Público e o réu poderão opor embargos 
de nulidade, infringentes do julgado e de declara-
ção, às sentenças finais proferidas pelo Superior 
Tribunal Militar.

46. ASSIS, Leny Costa. “Por que não os Embargos 
Infringentes e de Nulidade para o Ministério Públi-
co?”, Revista do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro, vol. 11, 2000, p. 184. Esta proposta 
encontra-se sob exame pela comissão que avalia 
novas reformas no Código de Processo Penal.

47. Falsa identidade é crime contra a Fé Pública, 
tipificado no Código Penal, Art. 307 - Atribuir-se ou 
atribuir a terceiro falsa identidade para obter vanta-
gem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar 
dano a outrem: Pena - detenção, de três meses a 
um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento 
de crime mais grave.

48. A Lei 10054 de 7 de dezembro de 2000 que 
dispõe sobre a identificação criminal afirma em seu 
art. 1º que: O preso em flagrante delito, o indiciado 
em inquérito policial, aquele que pratica infração 
penal de menor gravidade (art. 61, caput e parágrafo 
único do art. 69 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995), assim como aqueles contra os quais tenha 
sido expedido mandado de prisão judicial, desde 
que não identificados civilmente, serão submetidos 
à identificação criminal, inclusive pelo processo 
datiloscópico e fotográfico. 

49. Lista preparada no dia 9 de julho de 2007.
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MIGUEL DO ROSÁRIO

CONTOS

nasceu em 13 de 
junho de 1975, 
no Cosme Velho, 
Rio de Janeiro. 
Graduou-se em 
Comunicação Social 
pela Universidade 
Estadual do Rio de 
Janeiro. É jornalista 
especializado em café, 
trabalhando para 
sites internacionais. 
Apaixonado por 
política e literatura, 
escreve para o 
blog OleodoDiabo.
blogspot. Seu estilo 
é incendiário e 
violento, intérprete 
de uma Lapa 
mitológica, na qual 
se concentram 
a selvageria e 
pornografia da 
cidade. É um escritor 
sem contemplação.
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A parentemente, ele está muito 
bem. Não vejo sinal de pertur-

bação, afora o cansaço e um pouco 
de stress, claro. Quem não ficaria na 
situação dele?”

O psiquiatra empunhava cigarrilha 
na mão direita; com a outra folheava e 
comentava o relatório escrito por ele 
mesmo sobre o paciente. Orçava os 70 
anos. Sobrancelhas grossas e voz ágil 
davam-lhe jovialidade, que combinava 
com sua expressão de ironia constante. 
Seria capaz de transmitir a notícia 
mais terrível sem perder a expressão de 
homem do campo conversando galho-
famente com um boi.

Sua interlocutora balançava a 
cabeça, contrariada. Usava um vestido 
negro que contrastava com a maquia-
gem pesada, vulgar; batom vermelho 
vivo; lápis azul e negro ao redor dos 
belos olhos. Ajeitou-se na cadeira, 
olhou para baixo, para os lados, e falou 

O CACHORRO

num choro convulsivo. O doutor girou 
a cadeira para trás e contemplou a 
vista. Podia ver os grandes navios de 
carga singrando lentamente a baía. O 
marido desta senhora era o senador 
Procópio Guerra, líder dos conservado-
res. Apesar da má fama adquirida pelas 
inúmeras denúncias que se agarravam a 
ele como carrapatos numa vaca solta na 
roça, Guerra era estimado por amigos 
e adversários, devido a seu bom-humor 
inabalável e, sobretudo, por suas hilárias 
frases proferidas do alto do plenário.

A senhora parou de chorar e 
observava, desolada, o estrago que as 
lágrimas haviam feito na sua maquia-
gem. Segurava o espelhinho com uma 
mão e limpava com outra. De vez em 
quando vinha-lhe um soluço.

Uma onda de compaixão invadiu 
o psiquiatra. Logo lembrou-se, porém, 
de sambinhas antigos que falavam da 
malícia das mulheres e controlou os 
sentimentos. Quem sabe ela não estaria 
mentindo? Exagerando, certamente.

“Se for o caso dele continuar fa-
zendo o que você afirma que ele faz”, 
concedeu o doutor, embora sua voz 
traísse ceticismo. “Se for o caso, tente 
não dar bola. Finja que não está acon-
tecendo nada. E diga aos outros para 
fazerem o mesmo”.

Ela ergueu-se, ofendida. Possuía 
tornozelos finos, observou o doutor. O 
senador era homem de sorte (a com-
paração com sua própria esposa era 
inevitável).

“Muito obrigado, doutor. Passe 
bem”, anunciou a mulher, com voz 
solene e dirigiu-se à porta. Antes de 
abri-la, voltou-se e acrescentou:

“O senhor é um covarde. Meu mari-
do está louco, sim. Deveria ser internado. 
Isso não vai dar certo.” Bateu a porta.

O doutor voltou-se novamente 
para a janela e observou um navio de 
carga passar por baixo do vão central 
da ponte Rio-Niterói. O que ele tinha 
a ver com isso? Era evidente que o 

com voz desesperada:
“Não pode ser, doutor Saad! Não 

pode ser! Eu juro!”, parecia que fosse 
chorar, mas controlou-se e assumiu uma 
postura firme. “O senhor tem que me 
ajudar”, declarou, mirando severamen-
te nos olhos do outro.

O doutor Saad não se comoveu. 
Ao contrário, deu mostras de irritação 
com a insistência. Fez-se um silêncio 
hostil, e o doutor desviou o olhar para 
além da mulher.

Enfim, respondeu: “Me desculpe, 
senhora. Não posso fazer nada. Acre-
dito no que a senhora disse. Mas seja o 
que for que ele tenha feito, não deixou 
marcas. Não tem importância”. Seu 
rosto desanuviou-se e, aos poucos, re-
adquiriu as cores sardônicas de sempre. 
“Todos temos nossas excentricidades”.

“O senhor não pode imaginar a ver-
gonha. Diante das minhas amigas! Que 
vexame!”, não se conteve e prorrompeu 

“

LAPA
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homem tinha alguns problemas. Quem 
não tem? Mas ele conseguia trabalhar, 
aparentemente. Isso é o que importa.

*
O doutor bebia café na varanda 

de seu apartamento, quando ouviu 
um grito.

“Que foi, meu bem?”
“Vem, vem, vem!”
Ele levantou-se, entediado, pronto 

para assistir um escândalo sobre alguma 

burinho na sala da ONU. Um vulto vem 
vindo pelo corredor entre os assentos. 
Logo se distingue o vulto de um homem. 
Ele se locomove com pernas e braços no 
chão, de quatro. Parece latir! Sim, ele 
late. A câmera se aproxima e dá um 
close no senador Guerra latindo como 
um doido, enquanto corre na direção da 
tribuna, onde sobe, ou melhor, salta, põe 
as patas sobre a prancheta dos discursos 
e late furiosamente ao microfone! •

celebridade. A mulher olhava a TV ao 
mesmo tempo perplexa e risonha.

“Vem, vem, eles vão repetir a cena!”
A TV mostrava a sala principal 

de conferências da Organização das 
Nações Unidas. Um apresentador dizia 
em inglês:

“We have the honour to call here 
Mr. Procópio Guerra, representant of 
the Brazilian Senate.”

Nesse momento, ouve-se um bur-

O lhando a chuva pela janela, 
Adriana pensava em como 

seria bom continuar na cama, lendo o 
jornal, tomando café, espreguiçando-se 
a manhã inteira. Mas era dia de semana 
e tinha que trabalhar. Exorcizou a pre-
guiça e levantou-se num pulo. Helena 
tomava o café na cozinha, sentada à 
mesa, concentrada num livro.

ÍNDIOS

da manhã. O âncora informava que di-
versas tribos indígenas haviam decidido 
realizar um grande encontro no Rio. O 
encontro fora planejado em sigilo e al-
gumas autoridades estavam apreensivas 
em relação ao tipo de manifestação que 
os índios estariam dispostos a fazer. Nas 
cidades próximas às tribos, era comum 
os índios invadirem repartições, pren-
dendo os funcionários, com o objetivo 
de pressionar o poder público para que 
atendesse suas reivindicações. Essa es-
tratégia, porém, não estava mais dando 
certo, até porque o governo havia trans-
ferido os funcionários mais graduados 
da Funai para capitais distantes das 
áreas indígenas. Ao mesmo tempo, 
contava o âncora, exibindo depois um 
trecho de entrevista com um cacique, 
crescia a revolta entre os índios, porque, 
segundo alegavam, suas terras vinham 
sendo invadidas por madeireiras, mine-
radoras e plantações de soja. 

A campainha tocou. A essa hora, 
pensou Adriana, só podia ser o porteiro 
trazendo uma correspondência urgente. 
Não era. Pelo olho mágico, reconheceu 
o vizinho, Seu Alfonsinho, com cara de 
preocupado.

– Bom dia, seu Alfonsinho. Acon-
teceu alguma coisa?

– Você não ouviu nada estranho 
ontem à noite?

– Não, por quê?
– Ontem de madrugada, escutei 

– Bom dia, Helena. Já lendo essa hora?
– Bom dia. Esse livro é muuuito 

bom! Tô no finalzinho. Quero terminar 
antes de ir para o trabalho.

– Ok. Esse café tá novo?
– Acabei de fazer.
Adriana serviu-se uma xícara de 

café e foi pra sala. Ligou a televisão 
para assistir, como de hábito, ao jornal 
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um grito horrível vindo do 701. Sei 
que era do 701 porque reconheci a voz 
do moço que mora lá. Resolvi esperar 
até de manhã para checar o que havia 
acontecido. Não queria incomodar 
por bobagem. Ele podia ter batido o 
martelo no dedo, alguma coisa assim, 
não é? Mas hoje de manhã toquei lá e 
ninguém atendeu. 

– Humm, quem mora lá é aquele 
rapaz alto, de cabelo comprido, né?

– É sim. Tenho certeza que o grito 
veio de lá.

– Será que não foi um pesadelo? 
Digo, um pesadelo dele, que o fez acor-
dar gritando?

– Talvez, mas é estranho que nin-
guém atenda a campainha. O porteiro 
da noite disse que ele não saiu do 
prédio. O turno desse porteiro começa 
às três horas da madrugada e vai até as 
nove horas da manhã. Ele teria visto se 
o rapaz tivesse saído do edifício.

– Será que o porteiro não tirou um 
cochilo...

– Ele jura que não, mas de qualquer 
forma, eu pedi pra checar nos vídeos do 
elevador e da entrada. Ele acaba de me 
interfonar dizendo que, de fato, o rapaz 
não saiu à noite. 

– Que é que aconteceu? – Helena 
tinha escutado a conversa e estava de 
pé na sala, uma xícara de café numa das 
mãos e o livro na outra.

– Seu Alfonsinho acha que aconteceu 
alguma coisa no 701 – respondeu Adriana.

– Já tocou lá?
– Ninguém atende – disse Seu Al-

fonsinho, acrescentando com um jeito 
sombrio: – vou chamar a polícia.

Algumas horas depois, sentada à 
mesa de seu escritório no centro, Adriana 
pensava no episódio da manhã sem gran-
de apreensão. Seu Alfonsinho, síndico do 
pequeno edifício de quatro andares na 
rua Monte Alegre, tinha fama de para-
nóico. Que significava um grito? O rapaz 
podia muito bem estar transando com a 
namorada (ou namorado) e ter gritado 

na hora do orgasmo, pensou Adriana 
com volúpia, imaginando a si própria 
na cama com o jovem vizinho. Podia 
simplesmente ser um grito sem nenhum 
sentido, absurdo. E daí? Não se pode mais 
gritar em paz hoje em dia? Uma das coisas 
que mais a impressionara no documentá-
rio sobre os índios Xingu, reprisado pela 
Manchete há algumas semanas, foi que 
o índio podia dar um berro no meio da 
aldeia, a qualquer hora do dia ou da noite, 
sem que ninguém fosse lhe perguntar por 
que tinha feito isso. Se isso não é liber-
dade, o que é então? Empanturrar-se de 
hambúrgueres num drive-in? Ficou tão 
distraída pensando nisso que demorou 
uns segundos para escutar o telefone 
tocando. Era Seu Alfonsinho. 

– Alô, dona Adriana. Desculpe 
te incomodar aí no seu trabalho. Tô 
ligando pra contar o que aconteceu. 
Uma tragédia, minha filha. Achei me-
lhor você saber logo pra não se assustar 
quando voltar pra casa. A polícia inter-
ditou quase todo o andar. Você vai ter 
que pegar o elevador dos fundos e entrar 
em casa pela porta da cozinha.

– Que houve seu Alfonsinho? Fala 
logo pelo amor de Deus!

– A polícia veio e arrombou a porta 
do 701. Você não pode imaginar.

Marcaram encontro às oito horas 
num restaurante em Santa Teresa. 
Adriana ligou para o celular de Helena e 
contou sobre o crime. Decidiram jantar 
fora e, se possível, dormir na casa de 
uma amiga ou mesmo num hotel. Não 
queriam nenhuma proximidade com 
aquela atrocidade. De acordo com o 
relato de Seu Alfonsinho, o corpo do 
vizinho estava terrivelmente mutilado. 
Os peritos concluíram que a vítima fora 
barbaramente torturada antes de mor-
rer. Estava muito bem amordaçado, com 
uma bola de borracha dentro da boca. 
Em algum momento, porém, deve ter 
conseguido se livrar da mordaça e gri-
tado. O assassino o matou em seguida, 
de acordo com a teoria da polícia.

Naturalmente, não foi um dos 
jantares mais agradáveis. A sombra do 
crime pairava como um fantasma em 
torno delas. Adriana não tinha contado à 
amiga todos os detalhes do crime, forne-
cidos pelo minucioso relato que lhe fizera 
Seu Alfonsinho ao telefone.  Evitaram 
tocar no assunto durante a refeição. Na 
verdade, procuraram esquecê-lo comple-
tamente. Terminado o jantar, Adriana 
pediu caipirinha e ligou para vários 
amigos e amigas, chamando-os para o 
bar. Em algumas horas, as duas estavam 
bêbadas e felizes e inocentes. Quatro ou 
cinco amigos atenderam o chamado. 
Adriana contou, superficialmente, o que 
havia acontecido no edifício e pediu que 
não voltassem a tocar no assunto. Um 
deles ofereceu o apartamento para que 
elas passassem a noite.

Esse amigo chamava-se Heráclito e 
escrevia reportagens para uma revista 
de turismo. Levou-as para sua casa em 
seu carro, Adriana no carona e Helena 
atrás, segurando uma garrafa de vinho 
e remexendo-se ao som do toca-disco. 
Chegaram à casa de Heráclito às duas e 
meia da manhã. Ele morava num edifício 
enorme, na Gávea, com os três primeiros 
andares ocupados por um grande esta-
cionamento privativo. O carro entrou 
pela portaria, subiu um andar, subiu 
outro e chegou ao terceiro pavimento. 
A escuridão no estacionamento abalou 
o humor das duas amigas. 

– Esse lugar é assustador! – disse 
Helena, com voz arrastada. Sentia-se 
tonta e tudo que queria agora era es-
ticar-se num sofá, beber muita água e 
comer alguma coisa doce. 

Entraram no elevador, chegaram 
ao décimo-quinto andar. No corredor, 
um grito pavoroso fez com que elas 
gritassem também de susto. Heráclito 
também assustou-se. Tratou de abrir a 
porta do apartamento, trancá-la bem 
trancada e foi interfonar ao zelador, 
para contar o que tinha acontecido. O 
interfone não funcionou.

LAPA
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– O que está acontecendo? – Helena 
perguntou, aérea, enquanto estudava o 
bar da casa, à procura de uma bebida 
bem forte que a fizesse desmaiar de vez 
e esquecer o mundo.

– Não sei, o interfone está estraga-
do. Que grito estranho! Acho que vou 
chamar a polícia.

O telefone estava mudo.
Heráclito olhou confuso para as 

duas amigas. Não sabia o que fazer, nem 
o que dizer. Foi ao bar, onde Helena já 
estava instalada bebericando um uísque 
sem gelo, e se serviu do mesmo. Adriana 
observou os dois bebendo como se ficar 
bêbado fosse a solução mais inteligente. 
Disse:

– Vocês não podem ficar aí bebendo. 
A gente tem que fazer alguma coisa.

Os dois nem se dignaram a olhar pra 
ela. Continuaram a fazer o que estavam 
fazendo. 

Alguém bate à porta. 
– Vocês ouviram isso? – pergunta 

Adriana. Os dois continuam em silên-
cio. Ela vai até a porta e abre a janelinha 
para ver quem era. Quando vê o que 
há lá fora dá um grito de horror, fecha 
a janelinha e corre até onde estão os 
dois amigos, agora já não tão absortos. 
Heráclito tem as sobrancelhas franzidas, 
como se refletisse profundamente. 

– Quem está lá fora? – pergunta ele.
– Vá lá ver. É horrível. Inacreditável.
Mais batidas. Heráclito dá um gole 

mais forte e vai até lá. No caminho, 
lembra-se de seu celular e dá um tapa 
na testa, como quem se auto-acusa 
de estupidez. Resolve dar uma olhada 
rápida pela janelinha da porta antes de 
chamar a polícia. 

Lá fora, dois índios muito altos e 
musculosos, com pintura de guerra em 
todo o corpo, enormes facas penduradas 

na cintura, seguram, cada um, uma 
cabeça ensanguentada. 

Pelo celular, Heráclito liga apressada-
mente para 190 e fala com a atendente.

– Pelo amor de Deus, mande uma 
patrulha aqui. Tem dois índios no prédio 
matando as pessoas.

– Meu senhor, sinto lhe informar, 
mas o senhor terá que aguardar. Estamos 
recebendo o mesmo tipo de chamada por 
toda a cidade. Acho que está havendo 
um grande ataque dos índios ao Rio de 
Janeiro. Ou então é um grande trote.

– Não é trote, estou vendo os índios 
pela janelinha da porta. 

– Acredito no senhor. Estou registran-
do sua reclamação. Estaremos enviando 
uma patrulha assim que for possível.

Um dos índios (Heráclito via tudo 
pela janelinha) pega uma machadinha 
numa sacola pendurada às suas costas 
e começa a destruir a porta. •

O DONO DO AUDI

E ra pra ser a melhor noite do ano. 
Cerveja no congelador, vodca com 

sprite, lingüiça frita, pasteizinhos de 
camarão, todos aguardando o grande 
momento. O pai de Sérgio revelaria 
um segredo que abalaria os alicerces 
da nação. Podem comprar dólares e 
vender ações das estatais, aconselhara 
Sérgio, pela manhã. O governo vai cair, 
afirmava, esfregando as mãos. O idiota 
vai ter que renunciar.

Não suportávamos mais aquele 
governo de merda. Incompetência e 
corrupção em níveis jamais vistos. Eu 
estava particularmente feliz porque meu 
pai havia me presenteado, nesse mesmo 
dia, com o carro dos meus sonhos: um 
Audi verde-metálico, quatro portas, 
modelo Pikes Peak. Quem não conhece 
esse tipo de carro não conhece a vida. 
Tem 500 cavalos, motor V8 biturbo e 
vai de zero a 100 km em apenas cinco 
segundos!
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Seguimos o conselho do amigo-filho-
do-senador. Eu comprei quinhentos mil 
dólares. Ninharia, tudo que consegui ob-
ter aqui e ali. Também convenci um tio a 
vender ações da Petrobras. Queria que as 
estatais se fodessem. Acomodamos-nos 
na sala. Um dos nossos já providenciara 
a vinda de garotas de programa cinco 
estrelas. Outro trouxera cocaína pura e 
Viagra. Começamos a mandar algumas 
carreiras na mesinha de mármore, em 
frente à enorme TV de tela plana.

Hoje vai ser foda. Os babacas vão re-
bolar no sabonete, disse um, após aspirar 
uma carreira do puríssimo colombiano.

AHAH, que porra de xingamento 
é esse? 

Já tô vendo a grana. Havaí, Chica-
go, Indonésia, uwuwuw!!!

Aí, Sérgio, se o escroto renunciar, 
quem vai ficar no lugar?

O presidente do Congresso, que 
não é nosso, mas haverá outra eleição 
em 30 dias.

Aí, o nosso ganha fácil, fácil.
Peraí, peraí, cala boca galera, o pai 

do Sérgio pediu a palavra, ele vai falar.
Na tela gigantesca, via-se o sena-

dor de cabelos grisalhos, gordo, porte 
elegante, levantar-se com dificuldade e 
pedir a palavra ao presidente da sessão. 
Excelentíssimos senadores, excelentís-
simas senadoras, digníssimo presidente 
da mesa, senhoras e senhores de todo 
Brasil que estão acompanhando os tra-
balhos desta CPI pela televisão. Tenho 
uma revelação importante.

A sala da CPI tornou-se sepulcral. 
Em nossa sala, também reinava silêncio. 
O ambiente estava carregado de eletri-
cidade. O pai de Sérgio, o senador Doris 
Rusemfeld, parecia deleitar-se com a 
tensão provocada por sua fala. Mais cedo, 
ele encarregara seus assessores de espalhar 
um boato de que ele faria revelações bom-
básticas durante a CPI. O boato vazara 
para a imprensa através dos blogs políticos 
e todos estavam nervosos.

Senti uma necessidade violenta de ir 

ao banheiro. Quando voltei, o senador 
continuava falando, mas pela expressão 
entediada de meus colegas constatei 
que ele ainda não fizera a grande re-
velação da noite. Ele dizia: “Esse país 
pelo qual lutamos, para instalar uma 
democracia firme, sólida, ética, com 
respeito às instituições, tem sido siste-
maticamente saqueado por um bando 
de ladrões, que confundem público e 
privado e patrocinaram um dos maiores 
rombos da história nacional. O que eu 
venho lhes dizer aqui, porém, não tem 
exatamente a ver com a corrupção 
deste governo. É algo mais sério, mais 
profundo, mais pessoal...”

Um dos nossos aproveitou a pausa 
do senador e virou-se para Sérgio: “Que 
isso, Sérgio, teu pai tá doido?”

O Sérgio encarou-o com ar furioso: 
“Cala a boca.”

Shshshsh, “ele tá falando”, disse 
outro. O senador ajeitou a gravata, 
olhou para seus pares, para o presidente 
da mesa, olhou para as câmeras de TV 
e prosseguiu:

“Bem, vocês sabem que eu sou um 
humilde servidor desta nação há mais 
de vinte anos. Na época da revolução 
fui governador, depois, com o fim da era 
militar, tornei-me deputado federal e 
depois senador. Tenho muito orgulho do 
nobre papel que me coube na história 
de nosso país. Entretanto.”

“Sérgio, esse discurso do teu pai tá 
estranho...”

“Vai tomar no cu, rebateu Sérgio.”
O senador continuou: o que vou 

declarar causará transtorno à minha 
família, mas, tenho certeza, contribuirá 
para a luta contra esse câncer pavoroso 
que devora nossa sociedade, o preconcei-
to. A sala do Senado foi invadida por um 
burburinho. O senador levantou a voz, 
num tom acima do que seria elegante:

“CALEM-SE! EU QUERO FAZER 
UMA IMPORTANTE REVELAÇÃO.”

Entre nós, ninguém bebia, ninguém 
piscava o olho, cessaram os movimentos 

de mãos e pernas. Estávamos estáticos, 
perplexos. O senador erguera a voz, 
que tremia: 

“POIS BEM, EU QUERO DIZER 
AQUI O SEGUINTE...”

Tocou o interfone. Um dos nossos 
foi atender e voltou dizendo que as 
meninas estavam subindo. Sorrimos 
excitados, apesar da tensão. O senador 
estava com o rosto muito vermelho. 
Hesitou alguns segundos e disparou:

“... QUERO DECLARAR, EM 
CADEIA NACIONAL, MEU AMOR 
POR GILSON! GILSON, EU TE 
AMO”

Um mosquito pousou no nariz de 
Sérgio e permaneceu ali por um bom 
tempo, tranqüilo, coçando as patinhas, 
enquanto, na tela, o senador berrava:

“EU QUERO QUE O BRASIL 
INTEIRO SAIBA. EU TENHO... TI-
NHA... UM NAMORADO. GILSON. 
MAS ELE ME ABANDONOU... DIS-
SE QUE SÓ VOLTAVA SE EU TIVES-
SE A CORAGEM DE VIR AQUI, EM 
PLENA CPI E DIZER O QUE ESTOU 
DIZENDO.”

Não conseguia mais ver nada. Era 
repugnante. Pedi licença e, como se 
fosse pegar uma bebida na geladeira, 
saí pelas portas dos fundos. Na portaria 
do prédio cruzei com as garotas, lindas. 
Quase mudei de idéia quanto a ir em-
bora. Mas me sentia mal. Havia perdido 
muito dinheiro com aquela palhaçada. 
Tudo que eu queria era cavalgar pelos 
arredores com meus quinhentos cava-
los. Enquanto acelerava a 140 km na 
pista, tentava esquecer a última frase 
que eu escutara, na TV.

“GILSON, EU TE AMO. VOLTA 
PRA MIM!“

Não sei explicar. Aquilo tinha me 
tocado. Senti os olhos umedecerem. O 
pai de Sérgio estava lutando por seu amor. 
Foda-se, pensei. Mudei a marcha, acele-
rando meu poderoso Audi verde-metálico, 
que avançava pela Linha Amarela, veloz e 
silencioso, como um trem-bala. •

LAPA
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S empre gostei de correr, mas sabe 
como é, trabalho, cerveja, sono 

pesado, preguiça, essas coisas todas 
acabaram por conspirar para que eu 
interrompesse por longos anos minhas 
amadas corridas matinais. O tempo foi 
passando, casei-me, tive que trabalhar 
ainda mais, acordar mais cedo, o stress 
aumentou, e as cervejadas, apesar de 
mais espaçadas, por falta de tempo, ou 
mesmo por causa disso, ficaram mais 
extensas, causando, no dia seguinte, 
ressacas terríveis, que não estimulavam 
em nada meus exercícios.

Bem, o negócio é que nunca mais 
corri, e o resultado foi desastroso: 
engordei 20 quilos, arrumei uma série 
de problemas de saúde e, por fim, sem 
que isso seja uma conexão lógica, mas 
que há uma relação eu sei que há, meu 
casamento desandou.

Já divorciado, vim morar no Bairro 
de Fátima, onde os aluguéis são os mais 

O CORREDOR

Decidi voltar a correr.
Não no dia seguinte, porque acordei 

com ressaca, mas no dia posterior. Pulei 
da cama às seis horas da manhã, tomei 
um suco de laranja e, devidamente tra-
jado para a ocasião (tênis, calça de mole-
tom, camiseta branca), saí de casa.

A primeira parte do percurso fiz 
caminhando. Desci a Riachuelo, que 
estava cheia de gente indo pro trabalho, 
atravessei os Arcos da Lapa, segui pela 
rua da Glória, depois rua do Catete, 
entrei numa transversal ao lado do 
Museu da República, atravessei as pistas 
da Praia do Flamengo e subi a passarela 
que passa sobre as avenidas do Aterro. 
Cheguei ao Parque do Flamengo e 
aumentei a marcha. Comecei com um 
cooper suave e logo estava verdadeira-
mente correndo. Tomei o sentido do 
Obelisco, à minha direita, onde fica o 
restaurante Porcão.

Muitas outras pessoas corriam 
ou andavam. Engraçado ver aqueles 
senhores barrigudos caminhando: era 
quase óbvio que vinham por ordem mé-
dica. Podia imaginar o médico dizendo 
a eles: “O senhor precisa fazer regime, 
evitar gorduras, e caminhar diariamente 
no mínimo dois quilômetros”.

Como há tempos não corria, fiquei 
exausto em menos de meia hora. Mas 
resisti e ainda corri mais um pouco, até 
que me joguei, sem forças, num grama-
do ao lado da pista. 

Assim terminou o meu primeiro dia 
de corrida.

Os músculos doíam-me tanto no 
dia seguinte que fui obrigado a esperar 
uma semana para voltar a correr. Na 
segunda-feira seguinte, num belo dia 
de primavera, portanto, lá estava eu 
novamente no Parque do Flamengo, 
correndo. Mesmo sem ter testado a 
balança, algo me fazia crer que já tinha 
perdido alguns quilos.

Para me estimular pensava na mu-
lher que conhecera na festa. Depois que 
perdesse esta indecente barriga, gostaria 

baratos da cidade – não é mole dar 
um terço da renda para a ex-mulher. 
Numa noite de cervejada, no bar do 
Mineiro, fui convidado para uma festa 
ali mesmo em Santa Teresa. Paguei a 
conta, levantei-me e fui. Chegando lá, 
tranqüilizei-me ao ver que havia gente 
da minha idade (tenho 42) e me dirigi 
ao bar.

Ela devia ter uns 25 anos, e era 
linda. Conhecia-me de nome, disse 
que admirava meu trabalho à frente do 
instituto e, papo vem, papo vai, fomos 
dançar. 

Foi então que me dei conta do ta-
manho monstruoso da minha barriga. 
Conforme eu dançava, ela balançava 
indecorosamente, além de quase me 
fazer perder o equilíbrio por duas vezes. 
Não pude continuar. Deixei a linda 
moça dançando sozinha e voltei ao bar, 
disposto a encher a cara para afogar 
minha gordurosa tristeza.
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de reencontrá-la. Ela dissera-me que 
também gostava de freqüentar o Mi-
neiro, e isso me deu esperanças de que 
poderia topar com ela lá em qualquer 
noite dessas.

Desta vez, passei pela primeira pas-
sarela do Aterro, a que dá no Museu de 
Arte Moderna e na Marina da Glória. 
Decidi fazer um caminho diferente e 
tomei o sentido do aeroporto Santos 
Dumont. A barriga sacudia pra cima e 
pra baixo, mas eu não ligava. Um colega 
do trabalho perguntou-me se eu não 
achava mais prático fazer uma cirurgia 
de redução do estômago. Eu expliquei 
a ele que a questão não era só a perda 
de peso. Eu precisava resgatar o hábito 
de fazer exercícios. E nada melhor que 
correr, que eu gostava tanto. Correndo, 
meus pensamentos voavam, livres.

Chegara no aeroporto, entrara pelo 
promontório artificial que se estende 
uns 50 metros dentro da baía – o qual 
foi quase destruído por uma ressaca 
alguns anos atrás – ao fim do qual con-
templei uma bela paisagem: a Igreja da 
Nossa Senhora da Glória, ao fundo, no 
alto do monte; a Praia do Flamengo; o 
Redentor; e o Pão de Açúcar à minha 
esquerda. Parei um instante para absor-
ver aquela beleza e agradecer mais uma 
vez a Deus pela cidade maravilhosa em 
que nasci.

Estava nesse ponto quando vi, lá no 
início do promontório (aliás não sei nem 
se o nome certo é esse mesmo, promon-
tório, mas por enquanto fica assim), um 
sujeito com trajes bem parecidos com o 
meu, da mesma cor. Ele também estava 
parado, como que a me olhar. 

De repente, ele deu meia-volta e 
dispara na direção do aeroporto. 

Tratava-se de um episódio sem im-
portância e eu não lhe dei importância. 

Comprei uma água mineral, descansei 
um pouco, e peguei o caminho de volta, 
andando.

No dia seguinte, lá estou eu a 
correr novamente. Desta vez, ia leve-
mente preocupado com o indivíduo da 
véspera. Volta e meia olhava pra trás, 
buscando vê-lo. Certa hora, tomei um 
susto horrível ao avistar, na pista da 
praia (eu corria na pista de dentro), um 
sujeito que me pareceu ser ele. Mas foi 
alarme falso. 

Não corri por muito tempo. Estava 
bem cansado. Voltei caminhando. 
Quando cheguei a uns 50 metros do 
meu prédio, parei assustado. O tal 
indivíduo estava diante da portaria do 
meu edifício, olhando-me. 

Aproximei-me cauteloso. Ele ainda 
vestia as mesmas roupas que eu. Só falta 
essa, pensei, um maluco que me perse-
gue e me imita. O estranho era que ele 
também era bastante parecido comigo. 
Estava agora junto dele, mas ele não me 
olhava, fingia estar esperando alguém, 
sei lá. Estava em pé, parado como um 
espantalho. Decidi dar um fim naquela 
palhaçada. Dirigi-me a ele:

– Com licença, senhor. O senhor 
também corre no Aterro?

Ele me olhou de alto a baixo; um olhar 
cruel, cheio de desprezo, que me feriu os 
brios, e não abriu a boca. Abalado e meio 
fora de mim, insisti na pergunta:

– Eu tenho certeza que vi o senhor 
no Aterro e depois no Museu de Arte 
Moderna, ontem. Não foi?

O zelador, acompanhado de um mo-
rador, saíram de onde estavam, na mesa 
da portaria e me abordaram. Tinham 
uma expressão preocupada.

– Seu Adolfo, o senhor está bem?
Olhei pra eles, ainda irritado com a 

indiferença de meu interlocutor. Como 

um sujeito pode nos seguir por diversos 
dias, vestindo as mesmas roupas, e de-
pois não se dignar a responder a uma 
simples e inocente pergunta? Falei com 
ele ainda outra vez.

– O senhor está ouvindo? É surdo?
O porteiro e o morador se entreo-

lharam. Escutei alguém, lá de dentro do 
prédio, falar algo como “Ih, ele surtou!”. 
Era uma moça que também observava 
a cena do hall do elevador.

Perdi o controle e gritei:
– O SENHOR QUER FAZER O 

FAVOR DE ME RESPONDER! EU 
O VI ME SEGUINDO NA SEMANA 
PASSADA E ONTEM. E DEPOIS O 
VI NO MUSEU DE ARTE MODER-
NA. QUEM É VOCÊ? QUE QUER 
DE MIM?

Finalmente, o indivíduo se virou 
lentamente, abriu a boca, voltou a 
fechá-la, depois abriu de novo e disse, 
sílaba por sílaba:

– Eu não sou ninguém. Eu não exis-
to, seu otário. Você enlouqueceu.

Foi assim que perdi minha lucidez. 
Hoje estou internado numa instituição 
psiquiátrica em Jacarepaguá, tentando 
me livrar do maldito sujeito que fica me 
seguindo e usando as mesmas roupas 
que eu.

De vez em quando, esqueço que 
ele não existe, e ponho-me a xingá-lo 
descontroladamente, ao que ele me 
responde apenas com um frio olhar de 
desprezo.

Graças a Deus, a clínica tem um 
enorme jardim, onde eu posso correr 
diariamente. Já perdi os vinte quilos 
adicionais que tanto me incomodavam 
e, assim que me livrar definitivamente 
daquele FILHO-DA-PUTA IMITÃO, 
quero encontrar de novo a mulher linda 
com quem eu dancei naquela festa. •

migueldorosario@gmail.com

LAPA
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RESISTÊNCIA ÀS

DROGAS

O ato criminoso é, por definição, petulante. Além 
de repulsa, causa, sobretudo, espanto quando 

ultrapassa as fronteiras da própria criminalidade, 
a saber, quando passa a definir soberanamente os 
seus limites. Por paradoxal que pareça, a criminali-
dade de certa forma obedece às leis na medida em 
que reconhece a demarcação do território em que 
se defrontam as forças da ordem e os criminosos. 
Não existem assaltos, por exemplo, a ministérios 
públicos, tão vulneráveis, entretanto, quanto os 
bem guardados condomínios das áreas nobres da 
cidade. Há mudança de qualidade na ação criminosa 
na medida em que é a sociedade de celerados que 
passa a decidir as fronteiras de seus ilícitos. Caso 
paradigmático são os assaltos a quartéis, desvio de 
armas privativas das Forças Armadas e difusão de 
drogas em espaços militares. É a situação presente 

cadernO de instruçãO dO prOJetO liderança. 

do país para espanto da população. O temor de que 
a soberania do crime se cristalize, mesmo diante das 
Forças Armadas, é procedente. Faltam informações 
sobre o estágio da consciência militar a respeito do 
problema e resume-se praticamente a zero o conhe-
cimento da opinião pública sobre as providências por 
acaso tomadas. O texto aqui apresentado, inédito e 
exclusivo, põe à disposição dos leitores um dos mais 
relevantes capítulos do relatório da Academia 
Militar das Agulhas Negras sobre o problema da 
difusão das drogas e do desvio de armas nos quartéis 
do Exército. Enfrentando com realismo o desafio, 
o relatório autoriza a conclusão de que a pretensão 
de soberania da criminalidade não encontrará com-
placência ou negligência por parte dos responsáveis 
pelo destino e uso do armamento nacional. É o que 
se deve esperar.

capÍtulO 5 - as drOgas e O quartel
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1. intrOduçãO

Até este momento, o leitor foi informado sobre as 
drogas psicotrópicas, sobre a ligação das drogas 
com a violência e sobre os dispositivos legais relati-
vos às drogas. No presente capítulo será explicado 
como as drogas ameaçam às Forças Armadas, em 
particular ao Exército, e são sugeridas certas ações 
para impedir o ingresso de drogas nos quartéis, 
bem como esclarecer o pessoal militar, restringindo 
o consumo.

2. que material O traficante deseJa OBter nOs quartÉis?

A. O traficante de drogas vive em um meio ex-
tremamente violento e para sobreviver precisa de 
armas e munições, artigos caros e difíceis de obter, 
mesmo considerando as ligações internacionais dos 
agentes do crime organizado. Por isto, os quartéis e 
bases das Forças Armadas são vistos por eles como 
possíveis locais de suprimento destes itens.

B. Os quartéis guardam:
- “armas pesadas”, nome que os marginais e a mídia 
dão genericamente aos fuzis e metralhadoras;
- pistolas semi-automáticas, também muito valo-
rizadas no mundo do crime;
- granadas de mão, comumente utilizadas pelos 
criminosos;

- explosivos, como: TNT, explosivos plásticos, cor-
del detonante, espoletas elétricas e pirotécnicas; e
- armamento coletivo, como as metralhadoras 
pesadas e os lança-foguetes. Este material bélico 
é privativo das Forças Armadas.

C. Além do armamento citado, outro alvo im-
portante e extremamente valorizado é a munição, 
principalmente os cartuchos que podem ser usados 
nas armas que os contraventores possuem. Em 
ordem de importância, os Car 9mm “parabelum”, 
utilizados em várias pistolas e metralhadoras de 
mão, os Car 5,56mm, usados nos fuzis AR-15 e 
assemelhados e os Car 7,62mm, que atiram em 
fuzis de diversas marcas.

D. Conforme pesquisa realizada para a confecção 
deste CI, no final do ano de 2006, na cidade do 
Rio de Janeiro, um fuzil automático leve (FAL), 
calibre 7,62mm, valia cerca de R$ 30.000,00 e uma 
caixa de munição para esta arma (20 cartuchos) era 
comprada pelos traficantes por R$ 800,00. Esses 
valores tornam o roubo e a venda ilegal de armas 
e munições um “negócio” lucrativo.

E. No entanto, tomar um quartel de assalto para 
obter armas e munições não é uma empreitada 

ÀS ARMAS!

O texto a seguir é uma reprodução do quinto capítulo do caderno de instrução organizado pela seção de doutrina e 
liderança (sdl), do corpo de cadetes (cc) da academia militar das agulhas negras (aman), com informações obtidas 
em documentos produzidos pelas seguintes instituições: exército Brasileiro (eB); secretaria nacional antidrogas (senad); 
e universidade federal de são paulo (ufsp) / centro Brasileiro de informações sobre drogas psicotrópicas (ceBrid). 
participaram da elaboração do caderno o cel. inf. mario hecksher neto (reserva - pttc) – chefe sdl / cc / aman; cel. 
art. qema fernando marques de freitas – chefe div. ens. / aman; maj. inf. gilberto da silva Breviliére – sub. cmt. Bcsv 
/ aman; maj. méd. psiquiatra nielson abranches – cri / 1ª rm; cap. int. pedro alexandre lessa varandas – c. int. / cc / 
aman; cap. inf. Bruno Barbosa fett de magalhães – sec. ed. fis. / cc / aman, 1º sgt. com. roberto carlos fonseca – sdl / 
cc / aman; além da dra. ana paula megale hecksher, médica psiquiatra, mestre em ciências da saúde pela unB, professora 
do programa de pós-graduação das ciências médicas da unB e presidente da sociedade Brasiliense do sono.
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simples, uma vez que nele há sempre uma guarda, 
pronta para desencadear ações previstas em um 
“plano de defesa”. Mesmo assim, nada impede que 
quadrilhas de marginais fortemente armados tentem 
entrar nos quartéis para obter esses materiais.

3. O cOntrOle de armas e munições nOs quartÉis

A. Nas organizações militares são executadas 
várias ações, além das normalmente empreendi-
das pela guarda, que têm por objetivo impedir 
o roubo e o extravio de armas e munições. O 
armamento é guardado em salas especiais, as 
“reservas de armamento”, também chamadas 
de “sala d’armas”, locais seguros, dotados de 
alarmes, com portas e janelas gradeadas e com 
dispositivos que permitem o trancamento dos 
fuzis e pistolas em armários ou cabides (suportes 
para armas). Em cada reserva, que tem como 
responsável um oficial, trabalha um militar fixo, 
o “armeiro”, escolhido com critério, que, além 
de ser um especialista na manutenção do arma-
mento, controla cuidadosamente a saída de todo 
o material, registrando em um livro de folhas 
numeradas (“livro carga”) as armas apanhadas 
por qualquer militar que delas necessite para 
cumprir missão oficial. Ao final de cada dia, o 
oficial responsável pela reserva, após conferir o 
armamento, informa ao comando da organização 
as alterações existentes.
Esta informação é chamada de “PRONTO DO 
ARMAMENTO”. Após o PRONTO a reserva 
é cuidadosamente fechada e lacrada. Se houver 

algum problema, uma arma desaparecida, por 
exemplo, ninguém sairá do quartel até que tudo 
seja esclarecido.

B. As munições das diversas armas e os explosivos 
são estocados no “paiol de munições”, instalação 
com características técnicas especiais que, além de 
prover segurança contra roubos, é construída e 
posicionada de modo que não haja danos a pessoas 
ou a prédios vizinhos, em caso de explosão dos 
artefatos empaiolados, que pode ser causada por 
incêndios ou faíscas elétricas. Anualmente, é execu-
tada a “Inspeção Anual de Munições e Explosivos 
do Exército” (IAMEx)”, controle geral feito para 
verificar os níveis dos estoques e as condições de 
conservação deste material. Além desta inspeção 
geral, inopinadamente, os comandantes das orga-
nizações militares realizam verificações nos paióis 
de munições. Cada OM possui um “oficial de 
munições” e um “sargento encarregado do paiol”, 
homens diretamente responsáveis pelo controle da 
distribuição, do uso e do recolhimento de todos os 
artefatos usados na instrução da tropa, nas missões 
operacionais e na segurança do quartel.

C. Entretanto, mesmo com todas as medidas que 
são tomadas, poderão ocorrer roubos e furtos de 
armamento e munições. Por que isto acontece? 
Quem são os envolvidos? O que leva um militar 
a proceder desta forma, falhando em sua lealdade 
e em seu compromisso, além de se expor a um 
considerável risco pessoal?

cOm tOdas as medidas que sãO tOmadas, 

pOderãO OcOrrer rOuBOs e furtOs 

de armamentO e munições
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4. tipificaçãO dOs indivÍduOs que se envOlvem  

cOm O rOuBO de armas e munições

A. Os indivíduos que mais comumente se en-
volvem com o roubo de armas e munições nos 
quartéis são os seguintes:
1) Indivíduos infiltrados no Exército pelo crime 
organizado.
Em passado recente, foi verificado pelos órgãos 
de inteligência que traficantes de drogas estavam 
incentivando a incorporação às Forças Armadas 
de jovens por eles cooptados, para que prestassem 
o serviço militar obrigatório. Estes indivíduos 
eram orientados para que se tornassem soldados 
exemplares, ganhando a confiança dos oficiais e 
sargentos. Se possível, deveriam engajar e tornar-
se “armeiros”. Deste modo, algumas vantagens 
seriam obtidas: aprenderiam a combater, atirar 
e a fazer a manutenção do armamento, ficariam 
em condições de roubar armas e munições e obter 
informações sobre a segurança do aquartelamento, 
de maneira a facilitar o assalto de grupos armados 
à caserna, para capturar quantidades maiores de 
material bélico.
Caso real:
O comandante de um batalhão, sediado em ci-
dade do interior do Estado do Rio de Janeiro, 
identificou entre os soldados incorporados o 
sobrinho de um conhecido traficante de drogas 
da região. Aprofundando as investigações, ve-
rificou que o pai do aludido soldado também 
pertencia ao bando de traficantes e que o cabo 
armeiro de uma das companhias do batalhão 

era filho do guarda-costas do chefe do tráfico. 
Durante aquele ano, os suspeitos foram cuida-
dosamente monitorados e na primeira baixa 
foram licenciados.

2) Militares que se vêem pressionados por trafi-
cantes.
Nas grandes cidades, muitos daqueles que in-
gressam nas Forças Armadas são integrantes de 
famílias de baixa renda que moram em bairros da 
periferia ou nas favelas. Estas são regiões onde 
pode ocorrer o domínio de bandos armados de 
traficantes de drogas. Em várias oportunidades, 
soldados roubaram ou tentaram roubar armas 
e munições porque estavam sendo pressionados 
por traficantes, que ameaçavam molestar seus 
familiares, caso os militares não lhes levassem 
pistolas, fuzis e cartuchos. Portanto, torna-se 
cada vez mais importante conhecer bem os 
subordinados, levantando os problemas dos 
locais onde moram, a situação de suas famílias e 
outros dados que possam auxiliar na prevenção 
de roubos nos quartéis e no apoio aos militares 
ameaçados.
Caso real:
O soldado morava com sua família em um 
barraco na favela e servia em um batalhão na 
Vila Militar, em Deodoro, na cidade do Rio de 
Janeiro. Certo dia, um indivíduo, que pertencia 
ao bando que dominava o tráfico naquele local, 
disse-lhe que roubasse no quartel uma pistola 9 
mm. A arma deveria ser jogada na linha do trem, 

ÀS ARMAS!

traficantes de drOgas estavam incentivandO 

a incOrpOraçãO às fOrças armadas de JOvens 

pOr eles cOOptadOs
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por cima do muro dos fundos do batalhão, onde 
alguém a apanharia. Quando o militar ponderou 
que não poderia fazer tal coisa, o indivíduo amea-
çou eliminar a família do soldado e deu-lhe um 
prazo para cumprir o que mandara. Pressionado 
e apavorado, o soldado procurou o apoio de seu 
capitão que o ajudou a resolver a questão. 

3) Militares endividados.
Atualmente, a propaganda, levada a efeito por 
eficientes e poderosas agências publicitárias, faz 
com que muitas pessoas adquiram produtos que 
estão acima de suas posses, comprando coisas 
pelo crediário ou usando cartões de crédito, 
sempre pagando juros elevadíssimos. A partir 
daí, tornam-se devedores que, em muitos casos, 
não têm como saldar o compromisso assumido 
e, por isso, tentam roubar armas e munições para 
vender ao tráfico. Em outras situações, o militar 
se liga diretamente com o tráfico. Começando 
como simples usuário de maconha ou cocaína, 
adquire o vício, passa a vender a droga e logo 
está irremediavelmente envolvido com o crime, 
devendo dinheiro e favores aos traficantes. De 
acordo com informações obtidas com oficiais que 
serviram em órgãos de inteligência, na maioria 
dos casos de roubo de armas e munições nas uni-
dades militares, os envolvidos haviam contraído 
dívidas que não conseguiam pagar. Quase sempre, 
havia o envolvimento direto dos implicados com 
traficantes de drogas, receptadores do material 
roubado.

5. O que faZer?

A. Para iniciar um trabalho de combate às drogas 
em uma organização militar, é preciso elaborar um 
Programa Antidrogas que, necessariamente, terá 
duas vertentes. A primeira delas é constituída por 
ações preventivas e a segunda por ações repressivas. 
Ambas serão importantes e interdependentes.
B. Ações preventivas

1) As ações preventivas podem ser divididas em 
dois tipos: preventivas de segurança e preventivas 
de convencimento.

2) As ações preventivas de segurança são aquelas 
obrigatoriamente executadas em todas as organiza-
ções militares e foram descritas no número 3 deste 
capítulo. Mas a elas deverão ser acrescidas algumas 
outras como: a execução de “revistas de armários”; 
o planejamento de rondas periódicas em setores 
onde indivíduos isolados ou em grupos possam 
usar drogas; “incertas” do Oficial de Dia revistan-
do bolsas, pacotes e veículos de militares quando 
passam pelo Portão da Guarda; e o treinamento de 
uma “força de reação”, organizada com o pessoal 
de serviço, que irá agir contra grupos armados 
que tentem entrar à viva força na área militar. 
Hoje em dia, muitas Unidades possuem cães de 
guerra e não seria utópico pretender treiná-los para 
farejar drogas e empregá-los em ações preventivas 
de segurança. É preciso, ainda, conhecer bem os 
subordinados. Quem são eles, onde moram, como 
estão, que ambientes freqüentam, como estão suas 
famílias? Estas são questões que devem ser respon-
didas para que se possa determinar, com alguma 
certeza, os indivíduos que deverão ser objeto de 
atenção especial.

Em seguida serão apresentados alguns exemplos 
de ações que podem ser constantemente execu-
tadas:

A. O pessoal de serviço, principalmente da guarda 
do quartel, deve ter seu material revistado antes 
de assumir o serviço. Tal medida visa coibir o uso 
de drogas, licitas e ilícitas, durante o serviço de 
escala.
Caso real:
Em uma organização militar, sentinelas foram 
flagradas, por sargentos que faziam ronda, con-
sumindo maconha durante seu quarto de hora, 
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comprometendo a segurança do aquartelamento, 
assim como a sua própria, além de estarem prati-
cando um ato criminoso.

B) O comandante da guarda do quartel deve 
inspecionar os veículos que entram ou saem do 
quartel, vistoriando tanto os pertencentes dos 
militares (oficiais e praças), quanto os de civis. 
Esta ação tem como objetivo coibir o trânsito 
de drogas para dentro e para fora do quartel, por 
intermédio de automóveis, motocicletas com baú, 
ônibus especiais ou até mesmo viaturas militares 
não-operacionais. Por exemplo, o motorista do 
veículo da padaria, que fornece para o quartel, 
pode ser constrangido por traficantes a levar dro-
gas para dentro do aquartelamento, entregando-a 
um militar ou civil que estará esperando.
Caso real:
Em uma OM, um militar transportava drogas 
ilícitas para o interior do aquartelamento, para 
serem consumidas e traficadas, utilizando-se do 
microônibus do batalhão. Aqueles que usavam 
esta viatura, normalmente, não eram revistados 
pela guarda.

C. A conferência da munição gasta por ocasião dos 
exercícios de tiro deve ser feita minuciosamente 
pelos responsáveis – Oficial e Sargento-de-Tiro. Tal 
atitude visa coibir o extravio e o roubo. As seguintes 
perguntas têm que ser respondidas sem erro: Quan-
tos cartuchos foram retirados do paiol? Quantos 
cartuchos foram consumidos no exercício de tiro? 
Quantos cartuchos foram devolvidos ao paiol?
Caso real:
Em uma organização militar, descobriu-se que a 
munição empregada para realização do “tiro técni-
co” (teste de armamento) era desviada por militares 
que auxiliavam naquela atividade. Entretanto, o 
controle não apresentava alteração, pois os frauda-
dores davam a “baixa” da munição desviada, como 
se tivesse sido consumida no teste previsto.

D. O comandante e o fiscal administrativo devem 
realizar, acompanhados do oficial de munição, ins-
peções periódicas inopinadas nos paióis da OM.

E. Os comandantes de subunidade devem fazer 
revistas inopinadas nas reservas de armamentos 
sob sua responsabilidade.
Caso real:
Determinada organização militar foi vítima de fur-
tos de munição e peças de armamento, praticados 
por soldados ali “plantados” pelo narcotráfico.

F. Os comandantes de subunidade, auxiliados por 
seus oficiais subalternos, devem, periodicamente 
e de forma inopinada, executar “revistas de armá-
rios” do pessoal sob seu comando. Tais revistas 
devem ser realizadas na presença do detentor do 
material, cuidando-se para que o restante do pes-
soal, ainda não revistado, aguarde em outro local. 
Os que esperam, devem ser observados em suas 
atitudes (ansiedade, medo, nervosismo, angústia) 
que podem indicar algum comprometimento.

3) As precauções tomadas em relação ao controle 
das armas e munições têm por objetivo evitar 
que esse material seja roubado das reservas de 
armamento e paióis, vindo a cair nas mãos de 
criminosos; as demais ações preventivas de segu-
rança tentam contrapor-se ao ingresso e ao uso 
de drogas dentro dos quartéis. Mas todas elas 
são executadas por indivíduos que deverão estar 
convencidos da importância daquilo que fazem, 
pois, com gente desmotivada e desengajada pouco 
será conseguido. Por isto, crescem de importância 
as ações preventivas de convencimento que terão 
por objetivo:

- Introduzir valores, reforçando-os e provendo-os 
se forem precários.
- Informar sobre a gravidade do uso de drogas 
e suas conseqüências para a saúde, família e 
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sociedade como um todo (conseqüências biop-
sicossociais).
- Possibilitar melhores condições para a elevação 
da auto-estima do soldado, mostrando que é va-
lorizado e estimado pelos oficiais e sargentos, que 
se preocupam com ele, como se fosse um filho ou 
um irmão mais novo. Saliente-se a importância da 
imagem do comandante (chefe ou diretor) pelo 
inevitável papel simbólico de pai que desempenha. 
As drogas deverão ser mostradas com todas as 
suas conseqüências maléficas, usando-se imagens 
e mensagens impressionantes, de preferência am-
paradas em dados estatísticos.

EXEMPLOS DE AÇÕES PREVENTIVAS
De segurança
- Guarda do armamento e munições em locais 
seguros.
- Treinamento adequado do pessoal de serviço.
- Realização diária do “pronto do armamento”.
- Realização da IAMEx e outras inspeções.
- Realização de revistas inopinadas em armários.
- Realização de rondas em locais críticos.
- Realização de revistas inopinadas em bolsas e 
veículos.
- Emprego de cães farejadores de drogas.
- Levantamento dos militares que moram em 
áreas de tráfico.

De convencimento
- Estágios e palestras sobre drogas para oficiais e 
sargentos.

- Instruções sobre drogas para cabos e soldados.
- Doutrinação permanente feita por oficiais e 
sargentos.

4) Numa primeira fase, é preciso instruir os oficiais 
e sargentos sobre:
- as diversas drogas psicotrópicas e seus efeitos 
sobre o organismo humano;
- a relação das drogas com a violência;
- o tráfico e seus agentes.
- a legislação referente às drogas;
- as conseqüências do tráfico de drogas para a 
segurança pública e para a segurança das organi-
zações militares.
- o que fazer para conter o uso e o tráfico de drogas 
entre o pessoal militar.

É preciso, portanto, planejar e executar um esclare-
cedor estágio antidrogas para os quadros. Note-se 
que este trabalho é necessário porque poucos mi-
litares possuem conhecimento mais aprofundado 
sobre a questão. Para realizar este trabalho é pre-
ciso mobilizar, selecionar e motivar os instrutores 
mais capazes, os oficiais e sargentos com maior 
capacidade de liderança, o médico da organização 
militar e personalidades civis de notório saber 
sobre esta questão. Será preciso, ainda, conseguir 
fontes de consulta confiáveis, complementando as 
informações contidas neste CI.

5) Numa segunda fase, serão feitas palestras edu-
cativas à tropa, com objetivo de orientar os cabos 

a cOnferência da muniçãO gasta pOr OcasiãO 

dOs exercÍciOs de tirO deve ser feita minuciOsamente 

pelOs respOnsáveis
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e soldados, empregando para isto os comandantes 
das subunidades, pelotões ou seção e seus respec-
tivos subtenentes e sargentos. Preferencialmente, 
serão empregados como instrutores os oficiais e 
sargentos que conheçam melhor o assunto e em 
quem os subordinados confiem. É sumamente 
importante incluir os sargentos nesta missão, 
dando-lhes vários encargos; de outro modo eles 
não se sentirão responsáveis e não irão colaborar 
de modo pró-ativo com o programa antidrogas 
que estiver sendo desenvolvido. O emprego de 
pessoas de notável saber para ministrar palestras 
à tropa poderá não surtir o efeito desejado. 
Indivíduos desconhecidos, via de regra, terão 
pouca credibilidade, não ser que a intervenção 
deles seja constante. Pode-se, ainda, obter ajuda 
de instituições que promovam a recuperação de 
dependentes de drogas psicotrópicas.

6) O planejamento das instruções a serem mi-
nistradas no estágio para oficiais e sargentos, 
bem como na instrução para cabos e soldados, 
deverá ser executado e fiscalizado, de forma 
centralizada, pelo comandante da organização 
militar, devidamente assessorado pelo seu esta-
do-maior.

7) Deve-se, ainda, estimular os indivíduos já vi-
ciados em drogas, lícitas ou ilícitas, a procurarem 
ajuda do médico da OM, garantindo-lhes, neste 
caso de apresentação espontânea, a proteção do 
sigilo e o encaminhamento para tratamento ade-
quado. Também se deve procurar assistir de forma 
planejada às famílias daqueles militares que apre-
sentarem sintomas de uso de drogas. Este trabalho 
será executado pelo médico, que será acionado 
pela cadeia de comando. O oficial médico deverá 
ser auxiliado por oficiais psicólogos, oficiais do 
serviço social e até mesmo pelo oficial capelão, 
se existirem na guarnição, já que, sozinho, pouco 
poderá realizar. 

Ações repressivas
1) De acordo com a Constituição Federal, o 
combate ao tráfico de drogas é missão da Polícia 
Federal. Aos integrantes das Forças Armadas não 
foi dado poder de polícia. Por isto, o Exército, nor-
malmente, não será engajado na segurança pública. 
A lei maior diz, ainda, que as mencionadas Forças, 
poderão ser empregadas na garantia dos poderes 
constitucionais, da lei e da ordem, por iniciativa de 
um desses poderes e de forma temporária, devendo 
ser decretado o Estado de Defesa ou o Estado de 
Sitio durante o seu emprego.

EXEMPLOS DE AÇÕES REPRESSIVAS
- Prisão de usuários de drogas dentro de áreas 
militares.
- Prisão de traficantes de drogas dentro de áreas 
militares.
- Operações de inteligência para localizar armas e 
munições roubadas.
- Ações em força para recuperar armas e munições 
roubadas.
- Operações de “estrangulamento do tráfico”.

2) Contudo, consultando o Capítulo 4 deste cader-
no de instrução se verá que a lei ampara a repressão 
ao usuário e ao traficante de drogas dentro das 
áreas ou lugares sob administração militar. Por 
isto, torna-se extremamente importante instruir o 
pessoal militar para que se faça, de maneira certa, 
o que a lei determina.

3) É importante mencionar que, em diversas 
oportunidades, o Exército tem sido envolvido em 
operações ligadas à garantia da lei e da ordem, 
realizando operações de inteligência com pesso-
al especializado, ações em força para recuperar 
armamento roubado de unidades militares por 
traficantes ou operações para restaurar a autori-
dade legal em áreas dominadas pelo tráfico. Não é 
objetivo aqui estudar o planejamento e a execução 

ÀS ARMAS!
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destas operações, mas tão somente lembrar que o 
Exército poderá receber tais missões e deverá estar 
preparado para cumpri-las.

6. OuvindO a vOZ da experiência

A. Abaixo foram transcritas úteis observações 
formuladas por oficial superior que comandou 
recentemente uma organização militar operacional 
aquartelada em  idade muito afetada pelo problema 
das drogas.

B. A maior incidência no uso de drogas encon-
tra-se entre os militares que prestam o Serviço 
Militar Inicial. Em algumas guarnições, estima-se 
que 60% dos militares incorporados fazem ou já 
fizeram uso de algum tipo de droga. Contudo, 
também se encontram usuários no efetivo pro-
fissional (oficiais, sargentos, cabos estabilizados 
e cabos e soldados engajados). Têm ocorrido 
casos concretos esses segmentos, protagonizados, 
principalmente, por militares temporários. É im-
portante atentar para aqueles que andam sempre 
sonolentos ou com alterações de comportamento, 
principalmente quando tiram serviços de escala 
nos finais de semana.

C. Muitas vezes, o militar não faz uso de drogas, mas 
pessoas ligadas a ele o fazem, principalmente amigos 
civis, namoradas e parentes em primeiro grau.

D. É difícil a apuração do uso de drogas por in-
termédio de sindicâncias, pois as testemunhas têm 

medo de depor, principalmente os soldados, tendo 
em vista possíveis represálias que poderão ocorrer 
quando estiverem fora do quartel.

E. O Oficial de Dia deve prestar atenção àque-
les militares que insistem em escolher os piores 
horários para tirar seu quarto de hora ou que, 
seguidamente, escolhem horários em conjunto, 
formando “patotas”, pois poderão estar  lanejando 
usar drogas nestas oportunidades.

F. É importante estabelecer rondas do pessoal de 
serviço durante as 24 horas do dia. Além das horas 
noturnas, o início da tarde, também, é um horário 
problemático, pois o usuário de drogas sabe da 
“preguiça” do pessoal de serviço após o almoço.

G. As revistas realizadas pelo pessoal de serviço 
nas entradas dos quartéis, para evitar a entrada 
de drogas, são pouco eficazes. Os usuários es-
condem as drogas em locais dissimulados ou que 
dificilmente serão vistoriados, como os órgãos 
sexuais. O uso de cães farejadores diminui essa 
vulnerabilidade. Contudo, as revistas não podem 
ser discriminatórias ou irão provocar grandes 
constrangimentos. Todos deverão ser revistados, 
inclusive os oficiais.

H. Não é aconselhável permitir o uso de bebidas 
alcoólicas no interior do quartel por ocasião de 
comemorações. O álcool, não se pode esquecer, é 
uma droga lícita, mas, também, é um psicotrópico. 

O inÍciO da tarde É um hOráriO prOBlemáticO, 

pOis O usuáriO de drOgas saBe da “preguiça” 

dO pessOal de serviçO apÓs O almOçO
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Por uma questão de coerência, esta prática deve 
ser evitada.

I. O preparo dos oficiais e sargentos que realizarão 
as ações preventivas é fundamental. O homem 
que tem contato direto com o soldado é o mais 
indicado para cumprir esta difícil tarefa. É impor-
tante que estes militares sejam preparados com o 
concurso de profissionais especializados (médicos, 
psicólogos, religiosos e policiais especialistas). 
Atenção! Se forem utilizados civis, é importante 
verificar se eles estão vinculados a instituições que 
prestam serviço em caráter comprovadamente 
voluntário, para evitar a criação de vínculos em-
pregatícios.

J. É importante conhecer a relação de drogas 
ilícitas editada pelo governo federal (Secretaria 
Nacional Anti-Drogas). Tal conhecimento é fun-
damental para a realização de um auto de prisão 
em flagrante.

L. Há militares que são dependentes químicos 
de drogas consideradas lícitas (cola de sapateiro e 
solventes, por exemplo, são vendidos livremente). 
Recomenda-se que sejam submetidos à Junta de 
Inspeção de Saúde (poderão ser classificados como 
incapazes para o Serviço Militar).

M. Cuidado com o uso de drogas durante os 
exercícios no campo. Nessas ocasiões, os oficiais 

e sargentos deverão coibir, energicamente, o uso 
de álcool e de drogas ilegais. Indivíduos drogados 
colocarão em sério risco a segurança, própria e dos 
companheiros.

N. Cuidado com visitas a presos. Muitas vezes o 
visitante introduz a droga no quartel.

O. Os programas antidrogas realizados nas OM 
devem procurar abranger os atores indiretos, tais 
como os familiares dos cabos e soldados, permis-
sionários de uso (barbeiros, cantineiros, alfaiates 
e outros).

P. É importante identificar nas subunidades aqueles 
soldados que possam exercer liderança contra o 
uso de drogas. 

Q. O dependente poderá cometer qualquer tipo 
de ato ilícito para obter recursos para a compra 
de drogas, principalmente furtos de objetos dos 
companheiros.

R. Constata-se que a maioria dos casos de furtos 
de objetos, e aí se pode incluir armamento e muni-
ções, ocorrem nos intervalos do almoço. Por isso, 
é útil realizar dois “prontos do armamento” por 
dia, sendo um ao final da manhã e o outro antes 
do final do expediente da tarde. Os “prontos” são 
condições básicas para os toques de término de 
expediente e de ordem.

há militares que sãO dependentes quÍmicOs de drOgas 
cOnsideradas lÍcitas (cOla de sapateirO e 

sOlventes, pOr exemplO, sãO vendidOs livremente)
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S. As revistas de armários devem ser feitas nos 
horários mais improváveis e ao mesmo tempo 
em todas as SU, para evitar evasões de drogas de 
um local para outro. O Oficial-de-Dia deve ser 
autorizado e estimulado a realizar essas ações em 
horários fora do expediente.

T. Por ocasião da seleção complementar pode 
ser útil procurar a ajuda dos órgãos de segurança 
pública locais, que indicarão, veladamente, os 
indivíduos que já se envolveram com drogas.

U. Normalmente, o usuário ou traficante introduz 
a droga no quartel pelos locais onde haja pouca 
vigilância. Em seguida, ele guarda a droga, para 
uso futuro, em esconderijos como: quadros de 
energia, guaritas abandonadas, lixeiras, montes de 
entulho etc. Cuidado com as instalações destinadas 
à guarda do material destinado aos “pelotões de 
obras”, pois este é um bom esconderijo. É preciso, 
ainda, fazer o levantamento das “bocas de fumo” 
mais próximas ao quartel e se há soldados que 
freqüentam o local.

V. Muitas vezes, usuários e traficantes aliciam 
bons soldados para o uso de drogas. Infelizmen-
te, já ocorreram prisões em flagrante de militares 
que, anteriormente, nunca tinham usado drogas 
e foram convencidos a usá-las por um “amigo” 
do quartel.

7. palavras finais

Neste capítulo procurou-se fornecer dados ao lei-
tor para que ele possa entender o que o traficante 
de drogas quer obter nos quartéis e como poderá 
agir para alcançar seu objetivo. Foram mostra-
das, também, as ações preventivas que devem 
ser desencadeadas para que as drogas não entrem 
nos quartéis. Finalmente, foram apontadas ações 
repressivas que poderão ser desencadeadas, sejam 
simples prisões de usuários e traficantes em áreas 
militares, sejam ações complexas, em um contexto 
mais amplo de garantia da lei e da ordem.
É importante enfatizar a necessidade das ações pre-
ventivas, pois seria bastante problemático executar 
ações repressivas com unidades operacionais cujos 
integrantes estivessem contaminados pelas drogas.
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Terra, o Planeta

ieda tucherman
Filósofa

cecília c. B. cavalcanti
Jornalista

287OUTUBRO•NOvEMBRO•DEzEMBRO 2007

AprEsENtAçãO

Documentários científicos fazem parte da tradição do cinema e dos processos de divulgação que 

caracterizam esta forma fecunda de mediação. Aqui no Brasil, entre os anos 1930 e 1960, o Instituto 

Nacional do Cinema Educativo, criado e dirigido por roquette Pinto, produziu mais de uma centena de 

filmes curtos, de cerca de três minutos, a maior parte deles dirigida por Humberto Mauro, uma das glórias 

do nosso cinema.

Hoje podemos pensar em novas formas de presença e outras posturas do que seria, atualmente, esta 

relação cinema-ciência, que configura o que podemos chamar de imaginário tecnológico contemporâneo, 

ou o que consideramos como sendo da esfera da divulgação científica, que propõe uma mediação entre 

a ciência e o campo social, produzindo uma representação pública da ciência, por um lado, e, por outro, 

uma cientificização da nossa representação da realidade.

Nosso foco de interesse será dirigido a dois filmes de tema semelhante e natureza diferente: o pre-

miado “Uma verdade inconveniente”, protagonizado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, 

e envolvido na sua nova postura de líder político do tema da onda, e o documentário da BBC, “Estamos 

mudando nosso planeta?” realizado por David Attenborough, jornalista “das antigas” que refaz, 27 anos 

depois, os mesmos caminhos da primeira emissão da série “Life on Eath”, onde também expõe e analisa a 

origem e as perspectivas do aquecimento climático com a contenção clássica dos produtos BBC.

Fotogênico
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Adiantaremos apenas algumas considerações: como a natureza é fotogênica e como é fácil se extasiar 

com um ursinho polar (certamente mais do que por um bebê desnutrido); como descrever o assunto parece 

ser uma posição de “vanguarda”, mostrando como os divulgadores científicos tomam para si a tarefa de, 

assumindo o status de terem as mais sofisticadas e atuais informações, contribuir para as decisões ne-

cessárias. Mas podemos ir mais longe, sem que isto pareça incongruente: algumas mediações funcionam 

como um pêndulo: oferecem crise, aterrorizam e propõem uma hipótese de solução, desde que aceitemos 

as diretrizes e interpretações que nos são apresentados. Do documentário não tiramos apenas prazer, mas 

direção também, segundo análise dos especialistas (Nichols, 2007).

 Então nossa atualidade fica assim: se formos atentos, tivermos capital informativo e responsabilidade, 

os progressos das biotecnologias afastarão as causas naturais de morte, o que nos transformaria em deuses; 

ao mesmo tempo somos radicalmente ameaçados por um novo milenarismo, identificado com o movimento 

que previu o fim do mundo natural no ano 1000, o bug do milênio no ano 2000 e, agora, prevê as novas 

catástrofes: somos vulneráveis como nunca aos atos terroristas e aos desastres ecológicos.

Os novos documentários mostram 
que este planeta está perdendo 
diversidade e beleza
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capÍtulO 1

Yes, nÓs temOs prOBlemas

BElEzA E dEstruiçãO

Nestes últimos 50 anos tivemos alguns encontros com a Terra e deles saímos quase sempre maravilhados. 

Os novos dispositivos de visibilidade, especialmente os satélites e as viagens espaciais, criaram uma Terra 

vista à distância que nos fascinou. Do célebre enunciado de Yuri Gagárin, “A terra é azul”, passando pelas 

inúmeras vezes em que recebemos imagens vindas do espaço a Terra, nossa Gaia foi afetivizada, tornou-se 

não apenas bela, sedutora como também familiar.

O cinema científico assim como mídias especiais tais como National Geographic, Discovery Channel, 

revistas científicas e profusões de imagens veiculadas por toda parte trouxeram esta nova visibilidade para 

nossas referências geográficas e afetivas. O planeta mostrou-se muito fotogênico.

O que parece estar acontecendo hoje espelha uma certa inversão: os novos documentários mostram 

que este planeta está perdendo diversidade e beleza, deixando de ser aquele extraordinário mundo azul 

para ser uma imagem se decompondo em vários pontos.

BElEzA quEBrAdA

Elevação do nível do mar, desertificação de diferentes áreas nos cinco continentes, furacões mais 

intensos, queimadas nas florestas tropicais, derretimento de geleiras, enchentes e secas cada vez mais 

agressivas, aumento da temperatura média do planeta, risco de extinção de diferentes espécies animais e 

vegetais, perspectiva de falta de alimentos e escassez de água – eis algumas novas imagens que cada vez 

mais povoam a televisão, os jornais e o cinema.

Entre documentários premiados e matérias prevendo catástrofes, o debate em torno da mudança 

climática tem causado inquietações e desafios. As questões associadas ao movimento ambientalista estão 

intrinsecamente relacionadas aos acontecimentos recentes e aos estilos de vida futura, que almeja qualidade 

de vida e prosperidade econômica (Egri e Pinfield, 1998). 

O termo natureza, aplicado ao mundo material, significa o conjunto de elementos que compõem o 

mundo natural e, tem sua origem na palavra latina natura, que se liga com a raiz nasci (nascer), significando 

primeiro a ação de fazer nascer. Ao mesmo tempo, segundo Lenoble (1969), a natureza que o homem co-

nhece é sempre pensada no espaço e no tempo e a partir de relações sociais, tendo diferentes significados 

em cada lugar e época na história:

“Não existe uma Natureza em si, existe apenas uma Natureza pensada. (...). A natureza em si, não 

passa de uma abstração. Não encontramos senão uma idéia de natureza que toma sentido radicalmente 

diferente segundo as épocas e os homens.” (Lenoble, 1969. apud: Dulley, 2004)

Podemos dizer que as atividades humanas vão se confundindo com seu suporte, onde a economia rege 

os desígnios da ecologia. Hoje, não há domínio da natureza que não esteja recoberto pela cultura. Neste 

sentido, toda mudança da ordem humana provoca, de certa forma, uma alteração da natureza. A mudança 

climática, vista por este parâmetro, confirma que as ações humanas vêm interferindo nos termômetros do 

planeta, cabendo à ciência a tarefa de tentar explicitar o que está acontecendo, e à cultura a de propagar 

as versões.
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É importante entender, em primeiro lugar, que o aquecimento global é um processo natural, mas que 

está sendo intensificado nos últimos anos, pelo aumento de gases que provocam o efeito estufa. A mate-

mática é relativamente simples: a temperatura do planeta levou milhares de anos, para variar cinco graus. 

E, pelos dados científicos de hoje, em apenas 100 anos a temperatura pode variar entre um a quatro graus. 

Ou seja, não se pode esperar que, injetando tantos gases que provocam aquecimento, a atmosfera seja 

capaz de removê-los com tanta rapidez. Este aumento vem crescendo nos últimos 200 anos e, com mais 

intensidade, nos últimos 50 anos.

trAtAdOs ciENtíficOs E pOlíticOs

O efeito estufa foi descoberto por Joseph Fourier em 1824 e investigado quantitativamente pela pri-

meira vez por Svante Arrhenius em 1896. Trata-se de fenômeno natural do ambiente da Terra, sendo um 

dos responsáveis por manter a temperatura do planeta em um padrão que permitiu a existência de vida 

tal qual nós a conhecemos.

No entanto, a partir da revolução Industrial, em 1750, as emissões de gás carbônico entraram em franca 

expansão, graças ao desenvolvimento das indústrias e da necessidade de geração de energia, processos em 

grande parte baseados na queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Ao serem queimados, 

estes combustíveis liberam gás carbônico (CO2) e outros gases (metano, óxido nitroso), responsáveis pela 

intensificação do efeito estufa. Quanto maior a concentração destes gases na atmosfera, maior a elevação 

da temperatura da Terra. A expressão “aquecimento global” refere-se, então, ao aumento da temperatura 

média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra.

A principal evidência do aquecimento global vem das medidas de temperatura de estações meteoro-

lógicas em todo o globo desde 1860. De lá até os dias de hoje, outras evidências são obtidas através da 

observação das variações da cobertura de neve das montanhas e de áreas geladas, do aumento do nível 

global dos mares, do aumento das precipitações, da cobertura de nuvens, do El Niño e outros eventos 

extremos de mau tempo durante o século XX.

Agora, ainda no início do século XXI, vimos recrudescer não apenas os dados referentes ao fenômeno, 

dados que nos freqüentam diariamente em todas as mídias, como um universo de imagens das quais os do-

cumentários de origem americana e européia parecem ser, senão os mais contundentes, os mais veiculados.

Como já mencionamos em outros textos, a produção de imagens é o modelo mais incensado da cul-

tura ocidental contemporânea. Neste sentido, é extremamente profícuo que tanto a observação científica 

quanto a difusão midiática tenham absoluta afinidade em tal movimento; poderíamos dizer que nasceram 

para se retroalimentar.

Além do mais, trata-se do que desenvolvemos acima: é o nosso meio ambiente, a nossa casa cósmica que 

está nos mandando sinais de que a situação já superou o que chamávamos de urgência: agora é já quase tarde, e 

só nos cabe guardar uma memória na qual natureza é paisagem e buscar soluções políticas em nível mundial.
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sOluçõEs E simulAçõEs

É importante perceber que uma solução única e infalível não existe, mas conseqüências do aquecimento 

global apresentadas no último relatório do IPCC, que está sob a tutela da ONU, indicam uma necessidade 

urgente de se reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa (cujo principal representante é o CO2). 

E, mesmo que se consiga esta redução, os efeitos já produzidos sobre o clima ainda serão sentidos pelo próximo 

milênio, em razão das escalas de tempo necessárias para a remoção deste gás (carbônico) da atmosfera. 

No Ártico, por exemplo, o aumento da temperatura média dos últimos 100 anos foi o dobro da média 

global, fazendo com que as épocas de degelo estejam começando três semanas antes do previsto. Com 

um inverno menor, animais que caçam nesta estação e dependem dela para acumular reservas de energia, 

como os ursos polares, encontram-se seriamente ameaçados. Aliás, as imagens dos ursos polares têm sido 

campeãs de público e de crítica, nos indicando que estes brancos e gordotes seres são nossa responsabili-

dade, no sentido em que devemos evitar seu sofrimento e ainda porque a hipótese do seu desaparecimento 

aponta um sintoma dos efeitos do desregramento com a natureza.

Os cientistas do IPCC utilizaram-se dos mais avançados conhecimentos dos sistemas climáticos e, através 

de 20 modelos matemáticos, realizaram simulações, cenários do que pode acontecer com o clima até o final 

do século. Estas são as imagens que têm alimentado a produção dos documentários, mas, retomando a 

parte inicial do nosso texto, o tom empregado, a maneira de editar, os efeitos especiais, as trilhas sonoras 

e o público-alvo tornam o modelo no qual o índice catastrófico é mais explorado, o preferido. Civilização 

de espetáculo e suas demonstrações curiosas: deve ser a primeira vez que o Oscar, prêmio de cinema, e o 

Nobel, no caso o da Paz, saem para a mesma pessoa e seu produto visual.
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De uma coisa tem-se certeza: a temperatura vai se elevar. Todos os modelos chegaram a esta conclusão, 

variando apenas o grau, pois não há como mensurar o volume de gases que serão jogados na atmosfera. 

Com isso, os sistemas ecológicos poderão sofrer mais ou menos, com a extinção de espécies e surgimento 

de outras. Ou seja, a temperatura da Terra vai aumentar, mas algumas ações podem propiciar que não seja 

para um cenário mais pessimista. 

umA cONvErsA ENtrE ciêNciA E culturA

O objetivo dos relatórios do IPCC é provocar um diálogo (share information) entre os cientistas, a fim 

de se monitorar com maior precisão, as mudanças no clima em todo o planeta. Na verdade, o IPCC não faz 

“ciência nova”, apenas faz uma avaliação do estado do conhecimento de cinco em cinco anos. Segundo o 

pesquisador Jose Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), um dos agraciados com o 

Nobel do IPCC, em palestra proferida em setembro de 2007, na Fiocruz, um dos maiores desafios do debate 

sobre aquecimento global está nas formas diversificadas de enfoques do problema. Ou seja, enquanto 

cabe aos pesquisadores manterem uma visão científica sobre o assunto, a partir de simulações, sem uma 

verdade absoluta, a política ou explora a lógica catastrofista ou, ao contrário, apresenta um tom otimista 

que não tem respaldo, a não ser numa necessidade de propagar ilusão.

A busca de soluções exige uma maior participação dos cientistas de outras áreas, como social, econô-

mica e histórica, a fim de abrir para as discussões em torno da adaptação da vida num clima diferenciado 

e as conseqüências em regiões mais pobres etc. Ou seja, debater setorialmente as vulnerabilidades para 

pensar nas políticas locais.

Em relação aos documentários, que exploraremos a seguir, vale ainda uma observação especial: produzem 

imagens fascinantes mesmo, ou especialmente, quando nos fazem ver incêndios, furacões, e outros enormes 

desastres. “Aquilo que se vê como deslumbrante é designado tanto pela filosofia como pela linguagem 

popular como fenômeno; a ciência que ela pomposamente apelida de fenomenologia demonstra, portanto, 

que tudo acontece pelo trabalho do negativo: ora isto significa simplesmente que o sangue e as lágrimas 

garantem o espetáculo” (Serres, 1997,19).
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capÍtulO 2

repOlitiZandO a questãO

Que os dados que acabamos de expor nos conduzam a uma lógica preocupação e que estejamos 

vivendo um momento em que parece ser, mais do que politicamente correto, obrigatório, sermos todos 

ecologistas desde o berço, esforçando-nos para contribuir com uma esclarecida resposta ao esforço da 

mídia de pautar nossas preocupações; que nos esforcemos com singulares mudanças de hábito para a 

salvação do planeta; isso não retira a responsabilidade de discutir o contexto em que este tema tem sido 

tratado, assim como não nos libera (pelo menos não deveria) da necessidade de fazer uma leitura mais 

crítica do que alarmada, buscando ver também nesta discussão, tal como tem sido veiculada, qual o peso 

e a modalidade da presença dos atores envolvidos, assim como devemos identificar nela os traços dos 

jogos de saber e poder1 e suas estratégias.

umA pAssAgEm impOrtANtE: dA NAturEzA AO mEiO AmBiENtE, umA mudANçA dE rEfErêNciA

A idéia de meio ambiente é bastante recente no repertório afetivo e referencial do Ocidente. Podemos 

especular, sem que isto constitua nenhuma leviandade, que passamos a chamar a realidade que nos rodeia 

de meio ambiente, no lugar da antiga noção de natureza, hoje quase sinônimo de paisagem, quando este 

não mais nos envolve; ao contrário, estabelece conosco uma forma nova de tensão. 

O sentido deste conceito merece atenção especial: de um lado, num primeiro movimento, meio ambiente 

seria uma idéia de contexto, designando o que não nos diz respeito, uma exterioridade que representou 

a infinita reserva ou “o depósito infinito de nossas ações” (Latour, 1998, 92); de outro lado, e certamente 

mais próximo da percepção que temos hoje, o meio ambiente aparece como o que deixou de nos cercar 

e pôs-se a nos invadir, não podendo ser mais pensado como o que só nos diz respeito externamente. Um 

bom exemplo para isto é o buraco da camada de ozônio e sua relação, tanto com o aerosol, que também 

parece provocá-lo, quanto com o câncer de pele. 
______________________
1. Fórmula que devemos a Michel Foucault.
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Fazendo um panorâmico histórico, a primeira crise do meio ambiente pode ser datada dos anos 60 e 

se relacionava com efeitos perversos da produção industrial, tais como poluição e outros. Neste momento 

consideravam-se os efeitos ainda dispersos, não relativos ao todo da produção humana. Curiosamente, 

embora desde os anos 50 tivéssemos a origem de um movimento de globalização da atividade humana, 

este movimento só se vinculou à ecologia nos anos 80, o que nos permitiria falar de uma “temporada de 

meios ambientes” correspondentes ao perímetro de suas nações. 

Nos anos 80, o que provocou esta mudança foi um novo perigo tecnológico na perspectiva razoavel-

mente explorada da guerra atômica total, que alimentou tanto a chamada mídia informativa como nutriu, 

com sucesso e presteza, o cinema americano de ação.

Este movimento científico-político foi precursor de um segundo e atual movimento ecológico que deter-

mina que, hoje, trata-se do planeta inteiro, o que interessa imediatamente e por motivos complementares 

a dois atores: a comunidade científica que é sua intermediária de prestígio e os políticos que vêem neste 

movimento de unificação do meio ambiente o instrumento ideal para a globalização dos Estados.

Não é à toa que, homens políticos, dos quais Al Gore e sua “Uma Verdade Inconveniente” são um 

exemplo ampliado, fizeram do efeito estufa e do aquecimento global seu lema e tema. Nada globaliza 

mais do que a bem-feita costura entre natureza e política, como demonstram as infinitas viagens e bem-

sucedidas palestras do ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte. 

Aliás, a concessão divulgada em 12 de outubro de 2007, do Prêmio Nobel da Paz partilhado entre o 

próprio Al Gore e o IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, que congraça 

três mil cientistas encarregados de buscar soluções para o problema do aquecimento global –, demonstra 

inequivocamente nossa argumentação, secundada ainda pelas especulações sobre uma futura candidatura 

do Al Gore à presidência dos Estados Unidos, munido deste destaque humanista e universal.

O que nos parece relevante é retomar uma genealogia mais serena: a história da natureza é uma longa 

história, e a ruptura que percebemos hoje é que não se trata mais de considerar se estamos violando uma 

natureza supostamente dominável, mas, ao contrário, de proteger o cosmos do qual somos parte.
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Agora, a cada dia integramos seres que não freqüentavam nossas preocupações: os elefantes da 

África, as florestas da Amazônia, as geleiras da Baía de Valdez, as algas do mar do Norte, “este ozônio, 

gás inerte que era considerado perfeito” (Latour, 1998, 96). Filmes sobre ursos, pingüins, macacos e focas 

não mostram mais uma natureza selvagem, diversa e exuberante que a humanidade estaria aprendendo 

a dominar, mas falam de vidas complexas e inteligentes que devem ser protegidas do maior perigo de 

todos, nós, humanos. 

cAtAstrOfismOs: NOvAs ligAçõEs ENtrE A pOlíticA E A técNicA 
“No imaginário político dos países do centro, a catástrofe  
a evitar tende a substituir a revolução a realizar” 
(Jean Pierre Dupuy, 2007, 414)

A humanidade parece estar contra a parede e não são poucos e irrelevantes os motivos: para começar, 

há de fato um aquecimento; ele se deve necessariamente à atividade dos homens e seus efeitos serão 

mais sérios do que se esperava. Seria, portanto, preciso abandonar um modo de vida, o que parece ex-

traordinariamente utópico, sobretudo se considerarmos que o problema é global, mas a distribuição do 

desenvolvimento não o é; que novos e populosos países como a China, a Índia e o Brasil, entre outros, 

tornaram-se há pouco tempo, novos vorazes consumidores e é difícil imaginar como impedi-los (mesmo 

que seja o desejo mais profundo do Al Gore) de continuar desejando crescer economicamente, mesmo que 

isto signifique um comportamento quase predatório; sempre terão o argumento do passado comprometido 

dos países desenvolvidos e, sobretudo, o melhor dos argumentos, que é a postura e a arrogância do mais 

depredador de todos os países, o mesmo que não assinou o Tratado de Kyoto e que tem nas suas costas, 

aquilo que Oppenheimer chamou, no dia seguinte da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, do 

“dia em que os físicos conheceram o pecado”.

O otimismo técnico-científico nos aconselha a empreender dois movimentos simultâneos: tomar atitudes 

proativas imediatamente, a fim de evitar cenários menos catastróficos no futuro, e a ter paciência: achar-se-á 

uma solução. Nada menos seguro: nenhum cenário descrito pelos meios especializados comporta soluções 

efetivas no que concerne à passagem dos anos 2040 a 2050.

Este universo catastrófico já nos deu ares da sua graça. Neste novo milênio, o incêndio nas florestas da 

Austrália, a seca na Amazônia e, principalmente, o Furacão Katrina no sul dos EUA, produzindo imagens quase 

inverossímeis, puseram sob as lentes dos fotógrafos e cineastas um vivíssimo cenário de destruição. 

Neste sentido, analisar o Katrina e suas ressonâncias políticas e midiáticas parece muito esclarecedor: 

para começar, seu efeito foi oposto ao dos eventos do 11 de setembro de 2001; se o atentado terrorista 

uniu o país em torno do seu chefe, o ciclone o dividiu entre aqueles que continuam a apoiar o poder e os 

que o culpam pela catástrofe.

Nada globaliza mais do que 
a bem-feita costura entre 
natureza e política
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Qual a relação entre um ato terrorista e uma catástrofe? Por que um ato terrorista é mais “agregador” 

ou impressionante? Qual seria o estatuto da catástrofe natural no imaginário das sociedades modernas? 

De imediato tanto o ato terrorista tem responsáveis, mas estes são o inimigo, enquanto a devastação 

realizada pelo Katrina tem outros e ambíguos produtores; trata-se de uma catástrofe da qual o homem é 

responsável. 

O que é exatamente que chamamos de risco natural? Alguma coisa que combina o acaso (o fenômeno 

geológico gerador) com vulnerabilidade, que é o seu efeito nos grupamentos humanos. Assim, falar em 

“catástrofe natural” exigiria uma reconsideração ou o uso de aspas, pois, se o acaso natural existe e não 

podemos impedi-lo, é a vulnerabilidade social que transforma o “fenômeno” em catástrofe. 

Alguns autores têm se debruçado de maneira responsável sobre estas questões e, em seu conjunto, 

mesmo que encontremos diferenças entre eles, o que apresentam em comum é uma análise das relações 

e/ou da tentativa de traduzir a política como técnica. Isto envolve premissas e imperativos diferentes: fez 

parte da política moderna a idéia de limites, seja entre mim e o outro, este ou aquele país, a própria natureza 

e a cultura. A noção de contrato social com sua relação de direitos e deveres explicita esta realidade.

Ao contrário, a técnica contemporânea repousa sobre o princípio inverso de ausência de limites. É hoje 

o lugar onde se joga a relação entre o real e o possível, mas as condições foram alteradas. Parecemos ter 

erradicado o impossível, que aparece em novas condições temporais, ou seja, como ainda não possível, 

ou, principalmente, como economicamente inviável. 

Nossa principal ameaça desta maneira, a que anuncia nossas catástrofes futuras, parece advir do mo-

delo lógico de atuação da técnica que pratica um pragmatismo cujo objetivo é autonomizar as ações em 

relação às intenções, que pertenciam, no mundo moderno, ao universo da política e da liberdade. Nossas 

sociedades, voltadas como estão para a ciência e a técnica, nos permitem desencadear processos sem 

retorno na e sobre a própria natureza. 

 A nossa relação com a técnica, pragmática, desligada de uma política conseqüente, traz à cena uma 

genial advertência de Hannah Arendt, ainda nos anos 50, quando no livro “A condição humana”, analisando 

a pertinência da noção kantiana de mal radical, nos lembrava que “O escândalo é que um mal imenso 

possa fazer par com a ausência de más intenções” (Arendt, 2001, 426).

cONsidErAçõEs fiNAis

Voltando aos dados que apresentamos no início deste texto, e não imaginando que um artigo possa 

concluir um diagnóstico rígido e fechado para uma questão de tal complexidade, buscamos apresentá-la 

pelos seus dois lados, o primeiro muito mais visível que o segundo, aquele que chamamos de crítico. 

O que buscamos iluminar foi o catastrofismo emcampado pela mídia informativa, assim como nos do-

cumentários produzidos, que contrasta e complementa a outra relação que encontramos entre a divulgação 

científica e os avanços das biotecnologias, na qual o tom coteja um certo messianismo, encarregando a 

ciência de nos levar para a Terra Prometida sem doenças, sofrimento físico e morte.

Curiosamente este movimento alternativo constrói uma perspectiva em tudo oposta à nossa experiência 

moderna que acreditava no poder do coletivo e na fragilidade do indivíduo, finito por natureza. No atual 

narcisismo científico podemos sonhar com uma vida quase eterna, desde que não sejamos atropelados pela 

violência das grandes metrópoles, os atos terroristas ou os fenômenos naturais. Ou seja, pelo outro.

iedatucherman@gmail.com 
c.sissi@terra.com.br
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Vou abrir a porta e entrar inédita e anônima conforme combinamos. Zero minha história, 

você a sua. Existiremos apenas enquanto durar o tesão, sem memória nem providência. De 

tua suíte do Oberoi Amarvilas veremos o Taj Mahal, mas não cogitaremos como foi o amor de 

Shah e Muntaz antes que a dor se tornasse santuário. Até esta soleira não aconteci, não fui 

mencionada, registrada, objeto ou sujeito de narrativa. Você é apenas o homem que encontrei 

no lobby do hotel mais luxuoso de Agra e me convidou a subir por um enigmático bilhete trazido 

pelo maître. Nua, diante da janela, verei os jardins do palácio enquanto você me penetra. Nu, 

recostado ao meu corpo, você não terá outra razão de ser além de me penetrar. Sobre nosso 

gozo não será erguida uma só pedra de mármore e nada se saberá de nossa lenda quando 

nos despedirmos, banais turistas das maravilhas desse mundo.
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Mas onde ela se meteu? Disse que ia só dar uma olhada no hotel, já fui e voltei sei lá quantas vezes 

por esses jardins, enjoei, cara, te juro, pra mim esse Taj Mahal é um desembestamento de um nababo 

que não sabia mais onde enfiar o dinheiro e o suor do povo, pensa, dava pra abrigar os sem-teto de Agra 

inteira, tô, tô irritado, esse lance de salvar casamento com viagem pro exterior é uma roubada, dinheiro 

jogado fora, acabou acabou, meu, fim, ponto, the end, a gente não transa há cinco anos e quando tentamos 

por aqui nem o viagra funcionou nem a enxaqueca dela cedeu, um mico, cara, um mico, epaaaaaaa!!!!!, 

cê tá vendo o que eu tô vendo? Aquela ali, de burca, olhão verde, provocante, ah, não, de muçulmana 

ela não tem nada, ou eu é que não entendo nada de muçulmana, como, aliás, não entendo de mulher 

nenhuma, porra, meu, ela tá nua por baixo do sari ou seja lá como se chama esse traje doido, tô vendo 

os pêlos pubianos saltarem por cima da seda e se você fixar bem a vista vai ver a sombra do triangulo 

preto delineada, uma obra-prima, uma buceta digna do Louvre, será que eu tô delirando ou ela me dando 

mole? Tá, não tá? Cara, olha só, ela tá tirando a burca, não disse que não era muçulmana porra nenhuma? 

É inglesa, francesa, alemã, nhambikuara, herzegovina, mas muçulmana não, meu, se fosse ia ser gostosa 

do mesmo jeito, mas de repente vem um barba negra porreta atrás, dono da mercadoria e pam, me capa, 

maaaas o que que é issssooooo? Dá pra acreditar?? Olha minha braguilha, cara, olha, pode uma coisa 

dessas? 65 anos, a seco, sem Viagra e uns pentelhos saltando pra fora do pano e uns olhos verdes de 

uma falsa burca me entesam feito se eu tivesse 20! Ela tá vindo pra cá, olha ai, tá vindo, ah, eu vou com 

ela, meu, vou foder essa fêmea e é agora, atrás de estátua, fonte, cipreste, ah, vou, se vou, e se minha 

mulher pintar diz que fui ver uns pepinos no consulado. Fui. Homenagem ao rei e à falecida.

 

– Cadê eles?

– Ele não sei. Ela tá vindo ali com cara de 20 anos mais jovem. Será que dá pra aplicar Botox, Restilene 

e que tais em 40 minutos? 

– Não faço idéia. -Vamos visitar o palácio?

– De novo, nem pensar, chega de monumento funéreo. Vamos pra outra.

consuelo@uol.com.br
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 O Hospital São Luiz foi criado em 1938. De lá para cá tornou-se um dos maiores e melhores hospitais do Brasil,  com duas grandes 

unidades. No fi nal de 2007 será inaugurada uma terceira,  na Zona Leste, para fi car ainda mais perto de você. O São Luiz é um hospital 

com toda a infra-estrutura que você merece,  preparado para atender às questões de alta complexidade,  além de ter uma maternidade 

 que é referência em cuidados neonatais e um avançado Centro de Diagnósticos. Todo esse conhecimento e experiência é utilizado há sete 

anos no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. O São Luiz é o único hospital brasileiro escolhido para atender pilotos e equipes do

mundo todo.  E,  o mais importante,  o São Luiz não abre mão de cuidar de cada paciente com o calor humano que é a sua marca.

Sua saúde é tão                         importante 

que fi zemos três unidades 

para estar mais perto de   você.

Unidade Itaim

Rua Dr. Alceu de Campos 

Rodrigues, 95 – (11) 3040-1100

 Unidade Morumbi

Rua Eng. Oscar Americano, 840 

(11) 3093-1100

Unidade Anália Franco

Rua Francisco Marengo, 1.312  

(11) 3386-1100
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