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Poucos o assistiram, espécie de documentário de leve 
sugestão expressionista, iniciava o espetáculo sem que 
o espectador notasse a transposição do negro da tela 
ao negro do filme, zero de imagem ou cor. Somente o 
comentário musical, primeiras notas espaçadas como se 
em marcação de teatro, recomendavam silêncio e atenção. 
Passou despercebido, por algum tempo, o minúsculo ponto 
branco no centro da tela, que, ao alargar-se vagarosamente, 
revelava que a mesma tela não o era, mas o filme.

Assim foi. Lente que se abria ao compasso das marcações 
teatrais levou minutos até que a imagem se completasse: 
era uma cruz, pequena, fincada ao chão, agora já se via, ao 
lado, a espaço comedido, acima e abaixo, de outra, e outra, 
e outra. Em ângulo aberto, a tela fora tomada por um campo 
santo, ao som regular e monótono de um rufar fúnebre. 
Título: Cemitério de idéias mortas. Corte.

Lentamente, a câmera apenas um olho, mostrava a inscrição 
de cada túmulo: “diga ao povo que fico”; “o mar é o único 
túmulo digno de um almirante batavo”; “o povo assistiu a 
tudo, bestializado”; “no pasarán”; “contra o Uruguai vai ser 
fácil”. Nos demais, dezenas e dezenas de teses econômicas 
sobre a inviabilidade de um governo popular e o iminente 
desastre nacional. O país continua vivo e passa bem.
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LIVRO I

DESCONSTRUINDO A VERDADE

“...Que tal nós dois, numa banheira de espuma...

‘El cuerpo caliente’, num ‘dolce far niente’, sem culpa nenhuma...

Fazendo massagem, relaxando a tensão,

Em plena vagabundagem, com toda disposição,

Falando muita bobagem, esfregando com água e sabão...

Uh! Lá! Lá!...”

(‘Banho de Espuma’, Rita Lee/Roberto de Carvalho)

Em 1966, poucos e discretos jornais dos Estados Unidos se 

aventuraram a tecer comentários literários sobre uma saborosa 

obra recém-publicada na Grã-Bretanha: “The Man Who Stole Por-

tugal”, escrita pelo pesquisador e autor inglês Murray T. Bloom.

Relatando impressionantes fatos reais em que um único cida-

dão, Alves Reis, bolou e pôs em execução um plano mirabolante, 

inacreditável, para “...se apossar de todos os ativos de Portugal” 

(sic), o livro também foi publicado no Brasil, no ano seguinte, em 

tudo se parecendo com a despretensiosa disposição anterior: a 

de, simplesmente, distrair leitores americanos e europeus.

Apesar do final moralista da história, o de que “o crime não 

compensa”, bem ao gosto daqueles “anos dourados”, os afi-

cionados até puderam encontrar boa distração no enredo, mas, 

certamente, não dispuseram de informações suficientes e seguras 

para uma total compreensão do profundo e amplo significado desse 

episódio. Isso porque o instigante texto, apesar do conteúdo minu-

cioso, mascarava certos aspectos singulares de uma terrível verdade 

escamoteada, a começar pelo seu curioso título: “O Homem que 

Roubou Portugal – O Maior Golpe de Todos os Tempos”.

Justo por isso, havendo transitado, praticamente, apenas em 

meio a devoradores de mistérios policiais e romances aventures-

cos, não faria grande sucesso, nem aqui nem alhures. Com outra 

manchete, visando especificamente aos especialistas do mercado 

financeiro internacional, o sucesso poderia ter sido bem diferente, 

talvez retumbante, estrondoso.

Antes, porém, de nos aprofundarmos nestas questiúnculas, 

vejamos o que se disse do livro à época da sua publicação (na 

década de 1960), entre as pouca opiniões publicadas na imprensa 

estadunidense.

“...’The Man Who Stole Portugal’ é um livro baseado em fatos 

reais, se bem que esses fatos pareçam tão inverossímeis como 

certas novelas contemporâneas de espionagem... É a história da 

maior fraude do mundo... Constitui uma leitura deliciosa, não só 

pela narrativa em si como pelo estilo do escritor.

Murray T. Bloom é um fino estilista para esse gênero de narrativa: 

severo, exato e divertido.”

(Hollywood Reporter, 29/9/66)

“Trata-se de uma espécie de relato, feito com exatidão, – cronolo-

gicamente de 1926 a 1964 – e que se fosse ficção constituiria uma 

alta comédia jovial... É um livro notável... É, a um só tempo, edifi-

cante e divertido verificar quão facilmente foram mistificados tantos 

personagens, políticos e financistas supostamente talentosos, às 

voltas com um pequeno charlatão, ignorante, mas inteligente, que, 

com seus cúmplices, embrulhou todo o sistema financeiro...”

(Denver Post, 2/10/1966)

“É uma história surpreendente... O livro de Bloom não é apenas 

boa leitura para banqueiros e pessoas ligadas a entidades legais; 

mas para qualquer tipo de leitores. Ao lado de um crime quase 

perfeito, o autor apresenta algo que atrai os leitores para sua 

obra; é a mentalidade incrível de Alves Reis.

(Pittsburgh Press, 2/10/1966.)

Sob a forma de novela literária, uma outra obra sobre o 

mesmo personagem, do norte-americano Thomas Gifford, “Man 

From Lisbon”, foi também publicada no Brasil dos anos 60. 

Suas peças de divulgação, bem mais atraentes aos românticos 

corações femininos do que a empedernidos machões do mercado 

financeiro, nos diziam muito bem de um Alves Reis charmant. “...

Um moreno encantador, um gênio de força hipnótica sobre todos 

que cruzavam o seu caminho que, ao cabo de um ano – ano que 

foi um torvelinho interminável de surpresas –, ele se tornou um 

dos homens mais ricos e poderosos da Europa.”

DISCRETAMENTE
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“...Além de um romance avassalador de suspense desenro-

lado nos corredores internacionais do poder, era também uma 

história de paixão irresistível. A história de um homem decente 

dividido entre sua esposa, com quem partilha um amor duradouro 

e as maiores alegrias da vida em família, e uma sedutora e mis-

teriosa atriz escandinava que lhe revela facetas de feminilidade 

que ele jamais sonhara existirem...”

“...A saga da sua vida nos leva através de dois continentes: a 

Angola, numa locomotiva resfolegante que atravessa, desafiadora, 

uma frágil ponte a caminho do desastre; a Paris e ao elegante Hotel 

Claridge, com malas Vuitton, automóveis Bentley e um réveillon à 

beira do Sena. Ao interior da França, a bordo do trem transconti-

nental Sud Express, com a maior atriz européia correndo ao alcance 

do único homem cujo poder se equiparava a sua beleza.”

Repare, no entanto, o arguto leitor (e isso deve ser ressaltado 

em especial benefício do desavisado público da época), que co-

mentários literários tão singelos se mostraram, propositalmente 

ou não, pouco relevantes quanto à essência da inacreditável 

realidade velada. Assim, autores e críticos haviam apenas su-

gerido, superficialmente, o relato das garbosas andanças de um 

“Arséne Lupin” lusitano, ladrão-galã de casaca a rodopiar nos 

braços de belas ricaças, valsando em chiques salões europeus da 

moda enquanto lhes batia, com mãos de gato, os diamantes, as 

carteiras ou livros de cheques dos maridos desavisados.

Numa faceta menos mundana e poética, poderia induzir 

curiosos a mergulhar num mero desfalque bancário à praça 

portuguesa, durante as décadas de 1920 a 1960, por discreto 

amanuense ou guarda-livros do estado, acolitado a dois ou três 

comparsas de menor estatura, contra a integridade de certos 

fundos públicos. Nada, portanto, que despertasse desconfianças 

da sinistra realidade manipulada nem, sequer, o mais leve frisson 

entre ávidos consumidores dos eletrizantes romances policiais de 

Ágata Christie, Maurice Leblanc ou de Sir Conan Doyle.

Já no próprio berço do nosso herói, onde a saborosa história 

custará, naturalmente, a fenecer, o cronista José António Barreiros, 

convidado a parafrasear o livro “Alves Reis, uma história portu-

guesa”, de Francisco Teixeira da Mota, recentemente publicado 

em Lisboa, dele diz, com todo o sabor alfacinha:

“...Meus amigos, eis um livro que vale a pena ler, um livro 

que se deixa ler. É uma história portuguesa, é a História de 

Portugal. Alves Reis era um autodidata. Achava que se intitular 

engenheiro lhe dava uma certa aura. Fabricou por isso um diploma 
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que o credenciava como engenheiro, por Oxford. Graças a ele, 

foi nomeado para o Caminho de Ferro de Moçâmedes, iniciando 

uma fulgurante carreira que o levaria aos 22 anos de idade ao 

mais alto cargo técnico de Angola, administrador delegado do 

Conselho de Administração dos Portos e Caminhos-de-Ferro e 

ainda “director” e “inspector” de obras públicas. No regresso 

a Lisboa compra uma empresa ferroviária em Angola com um 

cheque sem cobertura. Preso por dois meses, engendra a maior 

burla que Portugal conheceu: a falsificação de dois milhões de 

notas de 500$00 que serão injectadas em Angola!” “...Alves Reis, 

se não era engenheiro, trepara na vida à custa de parecê-lo.

Como diria António de Oliveira Salazar, ‘...Em política o que 

parece, é.’ Pois é...”

“...Perceba (também) porque é que um burlão é um sedutor e 

um manipulador. Perceba que uma burla é a forma mais elevada 

e inteligente de crime. Perceba porque a burla se distingue do 

violento roubo ou do boçal furto ou, ainda, do traiçoeiro abuso 

de confiança... No plano dos afectos, ele, o agente do crime é um 

amoroso, cortejador, longe da rudeza do gatuno, diferente da vilania 

do usurário, da malvadez congénita do extorsionário. O burlão é um 

sedutor, perante o qual a vítima sente-se, consumado o acto, um 

idiota, um despeitado, ciumento face à urdidura a que se rendeu, 

enraivecido pelo desejo da vingança que aplaque a imagem de 

miséria intelectual com que fica de si mesmo. Eis as palavras-chave 

em relação à burla: sedução e dano. Eis o caso Alves Reis...”

“...Perceba, finalmente, porque o dinheiro é imaterial e 

mesmo ilegal. Uma verdadeira receita para a crise actual. Abso-

lutamente imperdível”.

LIVRO II

PRIVATIZANDO A ESPERTEZA

“Dêem-me o controle do Banco Central de qualquer país e não 

me interessa quem venha a produzir o restante das suas leis...”

(Mayer Amschel Rothschild)

A cruel verdade, porém, seria bem outra, muito distante do 

que se imaginaria na superficial placidez daquilo oferecido ao 

público, à guisa de inocente intriga e diversão, tanto na visão 

anglo-americana quanto na lusitana... 

Para apresentá-la aos mais curiosos, devo, entretanto, remetê-

los, antes, ao longínquo ano de 1694, quando, registra a História, 

a idéia da criação de um banco central privado e independente 

teria ocorrido, pela primeira vez, a um escocês muito rico e seguro, 

cheio de compreensíveis cautelas com o conteúdo do próprio 

bolso, chamado William Paterson.1

Não percamos de vista, antes de prosseguirmos, que todos 

os povos igualmente zelosos com as algibeiras, como fora Pa-

terson, sempre exigiram de seus governantes que as moedas 

com que lhes pagavam pelo trabalho, ou pela produção, fossem 

representadas por certas utilidades de primeiríssima linha (como 

trigo, sal, sementes, grãos de cacau, metais ferrosos etc.), depois 

cunhadas em ligas preciosas, de ouro ou prata (por isso, também 

conhecidos como “metais monetários”)2, cuidando-se, assim, para 

que sempre contivessem um valor intrínseco permanente, estável, 

ao menos equivalente à cifra que nelas trariam gravadas, o que 

lhes asseguraria, de forma indelével, duradoura, além das funções 

de prático meio de troca, as de utilidade permanente e de reserva 

de valor. E essa capacidade de propugnar pelo ouro e pela prata 

para manter a própria opulência e oferecer moedas de qualidade 

e permanência aos súditos; assegurar a expansão monetária dos 

impérios; de cobrir, sem déficits, as despesas e os investimentos 

reais é que distinguia os estados ricos dos mais pobres. E ela (a tal 

“capacidade”, revestida de férrea “determinação”, “vontade”) 

foi, historicamente, tão importante que gerou inúmeras guerras 

de conquistas; o ciclo das grandes navegações em busca das 

riquezas do ultramar; a exacerbação da pirataria, transformando 

em nobres e pares dos reinos os corsários bem-sucedidos.

Quando os fundadores dos Estados Unidos, em 1776, re-

digiram a Carta Magna da nascente nação americana, foram 

absolutamente específicos em relação à criação do dinheiro. 

E o preceito fundamental que deveria reger, até hoje, essas 

disposições, vem a ser o artigo I, seção 8ª, da Constituição Esta-

dunidense, atribuindo, claramente, aos representantes do povo, 

os membros do Congresso, “...O poder de cunhar moeda e de 

regular o seu valor.”

DISCRETAMENTE
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Para dar segurança e lastro à poderosa moeda nacional que 

pretendiam assegurar ao povo, os Fundadores determinaram 

aos estados da União recém-formada, através do mesmo artigo 

constitucional, a proibição de “...Estabelecerem quaisquer outras 

formas de garantia, para pagamentos de todos os débitos, que 

não fossem, exclusivamente, o ouro ou a prata!”

Eles sabiam, portanto, muitíssimo bem, o que queriam fazer, 

como desejavam fazer e, principalmente, porque assim decidi-

ram fazê-lo, exigindo e consagrando essas cláusulas pétreas, de 

forma indelével, no texto da certidão de nascimento dos Estados 

Unidos da América.

E, tão simplesmente, afirmaram que... “Os poderes de criar 

dinheiro, de regular sua quantidade e a sua capacidade de compra 

correspondem, em última instância, ao poder de controlar a vida 

de uma nação.”3

Lamentavelmente, os Founding Fathers seriam contrariados 

em seus projetos de futuro magnífico e perene para o gigante 

no nascedouro, esbulhados em seus planos de independência, 

liberdade e grandeza eterna para o povo da América!

Tamanho zelo pela qualidade da moeda, contudo, foi 

erodido aos poucos por sagazes negociantes e autoridades 

conluiadas, esvaziando-se, sorrateiramente, o poder intrínseco 

e liberatório dessas antigas moedas-utilidades e a pujança das 

nações que as emitiam. Passaram então, ao correr das ampulhe-

tas e com muita lábia, a imprimirem-nas em cédulas de papel 

(de início, conforme facultava a lei, também cambiáveis em 

moedas metálicas preciosas, à opção do portador, ficando esse 

dinheiro, por isso mesmo, designado como “moeda-papel”), sob 

o convincente pretexto de facilitar-lhes o manuseio, o transporte 

ou a guarda; de se evitar as fraudes freqüentes, o desgaste pelo 

uso, a ocorrência de furtos ou roubos em assaltos, com riscos 

de vidas. À falta de melhor alternativa, acostumaram-se as 

pessoas, dóceis, crédulas, a aceitá-lo, resignadamente, apenas 

nessa forma.

Em tais circunstâncias, uma cédula feita de papel funcionava 

como uma nota promissória conversível em moeda sonante, de 

metal nobre, e, exatamente por isso, passou a ser considerada tão 

boa quanto bens tangíveis ou serviços especializados.

LIVRO III

RELAXANDO... NUMA BANHEIRA DE ESPUMA

“O processo pelo qual os bancos criam dinheiro é tão  

simples que a mente humana se recusa a aceitá-lo.”

(John Kenneth Galbraith)

Ocorre que, em todas as épocas, os ladinos sempre andaram 

tocaiados à espreita, na expectativa de grandes oportunidades. 

Assim, antigos ourives que negociavam e manufaturavam o 

ouro e a prata (buscando-os, se necessário, aonde quer que 

existissem), cunhando e entesourando moedas em nome da 

autoridade máxima, cedo perceberam que seria possível benefi-

ciar-se da fé pública utilizando sua delegação de confiança para 

emitir quantidades, cada vez maiores, de “moeda-papel” sem a 

existência física de uma contrapartida sólida. Isso porque, em 

dado momento, os reis cristãos, visando criar moeda nova para 

cobrir gastos e investimentos crescentes, uma vez secadas as 

fontes disponíveis nos seus próprios territórios ou nas colônias, 

abdicaram do duro dever de propugnar pela busca desses metais, 

quando deviam enfrentar grandes e custosas aventuras marítimas; 

caras expedições ao exterior longínquo; guerras de conquistas 

aos seus vizinhos e concorrentes, com grandes ônus e perdas de 

vidas. Por isso, passaram esse encargo aos seus próprios finan-

cistas e ourives, aos mercadores do ouro, supostos especialistas 

que deveriam, ante tamanha delegação de soberania, fornecer 

moeda forte aos reis sempre que necessário, cobrando-lhes 

módicos juros pelo serviço4.

E esses moedeiros logo se cercaram de certezas, aliás com 

toda razão, na baixa probabilidade de que as pessoas, por como-

didades e pela confiança adquirida naqueles bilhetes impressos, 

pedissem seu ouro ou prata de volta, todas a um só tempo. Ato 

contínuo, eles passaram, não apenas, a emitir “moeda-papel” 

em quantidades muito superiores ao metal de que efetivamente 

dispunham, como a emprestá-la, a juros, às pessoas e aos países 

necessitados.

Criaram, dessa forma esperta, um novo conceito para o que 

chamamos de crédito e para a emissão de moeda, evoluindo da 
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antiga capacidade que possuíam os soberanos ou financistas-

delegados de mandar cunhar ou emprestar o metal efetivamente 

possuído e disponível à vista, entesourado (em função, é claro 

das riquezas naturais, das produzidas ou das captadas pelos 

reinos mundo afora), passando a fazê-lo e a lucrar, tremenda-

mente, com numerário fictício, criado do nada. Substituindo a 

magnificência e a pujança física dos estados e a herança divina 

da própria natureza (aquela concedida, indistintamente, pelo 

criador, a todos os homens, e agora concentrada na posse dos 

reinos, dos impérios e nas mãos de alguns ricaços), os ladinos 

empalmaram, apenas pelo recurso às sofisticadas artes da astúcia, 

o monopólio da abastança terrena ante a invenção da riqueza 

virtual. Conseguiram, com tamanho sortilégio, convencer a todos 

a trocar o certo pelo duvidoso.

E esta opulência ilusória, apavorante, tem sido capaz de 

açambarcar e engolir todas as demais, sem nenhum outro esforço, 

labor ou criatividade que não a força da lei positiva, a mesma 

estabelecida por parlamentos volúveis, manipuláveis, dando curso 

forçado à moeda vil.

Pelas proporções da sua incrível ousadia, pelo atrevimento de 

praticarem tamanha prestidigitação com auras de digna ciência 

(até hoje louvada e endeusada por muitos), transformaram-se, 

então, de simples ourives ou pequenos emprestadores fraudulen-

tos... em riquíssimos e respeitados “homens de negócios”!

E a prática subseqüente dos novos-banqueiros institucionais, 

tão ousada quanto lucrativa, a de potencializar o empréstimo de 

grandes quantidades monetárias enquanto se conserva apenas 

uma fração do todo como reserva para contingências, passou a 

ser conhecida como “sistema de reserva fracionária bancária”.

E é através dessa manobra sutil, de pura ousadia, sustentada 

como louvável por intensa propaganda e inacreditável tolerância 

acadêmica e político-partidária, que se mistificou a fé popular e 

se mantém a falácia, o enorme castelo de cartas em que veio a 

se constituir o “moderno sistema financeiro internacional”!5

Paralelamente à evolução do esperto sistema de reserva 

fracionária, o próximo passo desses empresários, políticos e 

governantes, tão pouco altruístas quanto excessivamente ladi-

nos, levou-os à criação do dinheiro fiduciário (fiat money), mera 

promessa de pagamento, posto que emitido apenas ao custo do 

material de impressão, dispensando-se das demais formalidades 

sólidas de outrora, como os lastros-utilitários ou preciosos de 

quaisquer naturezas.6
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Sem valor intrínseco, pois feito de papel, tinta e aragens 

frescas, e agora inconversível em metal nobre, o novo dinheiro 

teve sua aceitação consagrada pelas forças dos hábitos, das impo-

sições legais e, mais tarde, pela submissão ao “divino” alvedrio de 

supostas “catedrais da austeridade monetária”, mais conhecidas 

como “bancos centrais independentes ou autônomos...”

Um dos mais antigos registros dessa utilização mandatória do 

papel-moeda foi relatada pelo navegante Marco Pólo, após sua 

viagem à China, em 1275. Ele percebera que o imperador chinês 

obrigava seus súditos a aceitarem, à guisa de moeda, pedaços 

negros de papel aos quais fora aplicado um selo oficial, sob pena 

de punição física ou de condenação à morte. E que o imperador 

usava esse tipo de dinheiro para pagamento de todos os seus 

débitos pessoais e governamentais.

Por isso, Edward Griffin escreveu: ”...É natural que as pessoas 

se mostrem indignadas com tamanha e prepotente demonstração 

de poder (por parte do imperador chinês) e com a subserviência 

dos súditos que toleravam esse ultraje. Mas a nossa presunção 

logo desaparece quando nós percebemos a semelhança desse 

sistema odioso com as notas emitidas pelo Federal Reserve. Elas 

também são feitas de papel e adornadas com selos e assinatu-

ras; os falsários são severamente punidos; o governo paga seus 

débitos com ele; a população é obrigada a aceitá-lo em troca do 

seu trabalho, e tanto ele quanto o dinheiro invisível dos livros de 

cheques (e dos computadores N. A.), em que pode ser convertido, 

são emitidos em tamanha quantidade que deve exceder o valor 

de todas as riquezas do planeta. E, pasmem, não custa quase 

nada para ser feito. Na verdade, nosso atual sistema monetário é 

praticamente uma réplica exata daquele que sustentava o regime 

dos senhores da guerra, há mais de 700 anos atrás.”7

A grande diferença é que, agora, não são mais os imperadores 

e os samurais a lucrar com esse incrível método de humilhar e 

submeter pessoas e estados. São dignos, justos governantes, 

uma plêiade de virtuosos financistas marchando à sua frente e, 

ombro a ombro, de forma patriótica e desinteressada, políticos 

à esquerda e à direita do espectro partidário, a lhes emprestar 

as devidas sustentações e apoios. Isso, evidentemente, por 

serem, todos eles ditos, reconhecidos e assumidos como almas 

generosas, consciências democráticas, inteiramente dedicados ao 

bem-estar público e ao desenvolvimento nacional.

O mais chocante é que as pessoas, ao acolherem a “moeda-

papel” (a conversível em metal) durante a fase de transição para 

o dinheiro sem lastro algum (o “papel-moeda”), não atentavam 

para o fato de que, graças às sutilezas conjuntas de governantes, 

políticos e financistas, estariam cada vez mais e mais convali-

dando, sancionando a troca de seu trabalho, da produção, da 

comercialização de bens e serviços ou pagando juros mais co-

missões sobre o empréstimo e o uso de meros “papéis pintados”, 

impressos à larga em benefício exclusivo desses cevados oligarcas, 

desprezando o da população e dos estados-nacionais.

Degradou-se dessa forma, com o passar do tempo, o conceito 

natural da moeda sólida, garantida por toda a vida, ao evoluir da 

visão distinta de um agregado que representava e correspondia 

a competências reais (trabalho, conhecimento, tecnologia) ou 

a bens tangíveis (a terra, seus frutos e toda a produção física), 

para o que se convencionou chamar hoje, fluidicamente, de 

“capital financeiro”, isto é, mero dinheiro fiduciário em espécie 

ou escritural, emitido a rodo, uma forma simplória de discutível 

“direito de saque” sobre o futuro incerto, de curtíssimo prazo, 

ou sobre um etéreo presente.

Portanto, meras “promessas vazias de pagamento”, a granel, 

chanceladas à máquina, sem prazo de validade garantido, logo 

descartáveis, não passam mesmo de abstrações impositivas por 

disposição legal, forma muito menos justa, segura e confiável do 

que o dinheiro sonante de outrora.

O sucesso dessa manobra especulativa legal, como logo 

se percebe, tem sido tão estrondoso e lucrativo que, à sorrelfa, 

repete-se em todos os cantos e atividades planetárias em que se 

possa alavancar (sim, essa é a palavra-chave, o código secreto 

para a tão brilhante mágica conjunta de governos, políticos e 

mercados) certos créditos supostamente calcados em outras 

tantas promessas de atividades da economia física que, bem ou 

mal, pouco provavelmente tomarão forma e corpo (uma quase-

moeda podre, depreende-se).

Nos nossos dias, a complexidade desse enorme mundo de 

sonhos e fantasias para muito crédulos, de gorda e farta realidade 
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para os mais espertos, se expande, gerando colossais movimen-

tações nas rodas da fortuna das bolsas de valores, nos chamados 

mercados de moedas, de financiamentos diversos à produção, 

de operações de factoring, de juros ou derivativos (em que se 

negociam valores que, há muito, já não correspondem ao que se 

faz no mundo real, o da economia física, prosperando apenas no 

reino encantado do faz-de-conta, o do wishful thinking).

E, dentro dessa tranqüilidade absolutamente caótica, a imagem 

favorita do mercado ante as periódicas ameaças de ver ruírem 

as partes rotas dessa imensa edificação em purpurina barata, é 

chamá-las, suave e carinhosamente, de “bolhas”, à semelhança 

das produzidas pelos relaxantes e aromáticos sais de banhos, como 

se, ao romper-se, delicadamente, uma ou outra, as conseqüências 

fossem sempre leves, efêmeras, lindas e perfumadas....

Aos olhos desavisados, o mundo global repousa e relaxa, 

placidamente, feliz, numa banheira de espuma...

LIVRO IV

O MONOPÓLIO DA ASTÚCIA

“O poder do dinheiro corrói a nação nos tempos de paz 

e conspira contra ela nas épocas de adversidade. Ele é 

mais despótico do que a monarquia, mais insolente que 

a autocracia, mais egoísta que a burocracia. Eu vejo, 

aproximando-se num futuro próximo, uma crise que me 

inquieta e faz temer pela segurança do meu país. As grandes 

corporações foram entronadas, uma era de corrupção se 

instalará nos altos escalões e o poder do dinheiro, neste 

país, imporá à força o seu reinado, contra o interesse do 

povo, até que a riqueza esteja concentrada em poucas mãos 

e a República destruída”.

(Abraham Lincoln, assassinado no exercício  

da Presidência dos Estados Unidos)

Em 1694, porém, ainda faltava um fantástico e definitivo elo 

institucional nas engrenagens recém-nascidas dessa verdadeira 

“cadeia da felicidade financeira”: a criação do “dinheiro sem 

eira nem beira”.

Para tanto, seria necessário, antes de tudo, criar um instru-

mento novo que permitisse a esses aventureiros regular, institu-

cionalizar e monopolizar a emissão monetária em seu exclusivo 

favor, confiscando, de vez, tamanha prerrogativa dos reis e da 

soberania dos respectivos povos e países que representavam.

E essa foi, justamente, a diabólica invenção do criativo 

William Paterson.

Instado por companheiros de uma poderosa entidade secreta 

sediada na Holanda, “A Ordem da Laranja” (“The Order of Oran-

ge”), Paterson organizou o primeiro funding da História criando 

uma sociedade por quotas destinada a emprestar a estratosférica 

soma, para a época, de 1,2 milhão de libras esterlinas ao rei inglês 

Guilherme de Orange, a uma taxa de 8% ao ano. Suas pretensas 

garantias traziam a fantástica novidade de estarem assentadas, 

e meramente limitadas, sem qualquer contrapartida utilitária ou 

metálica, apenas à “fração de cada nota promissória represen-

tativa do empréstimo total feito à coroa, documento, portanto, 

precursor das atuais Letras do Tesouro”.

Tamanha operação, planejada no mais urgente e extremo in-

teresse político dessa ordem e das demais forças que controlavam 

a Holanda, destinava-se a financiar a guerra que esse monarca 

protestante fora instado a mover, pelos mesmos poderes secretos, 

contra Luís XIV de França.

Isso porque, como sabemos, a França católica ameaçava a 

incolumidade e a hegemonia dos fabulosos negócios das ‘elites 

oligárquicas iluminadas’, então abrigados na Holanda sob manto 

protestante!

E, curiosamente, tais aliados do rei Guilherme de Orange, 

antes um modesto stouthouder (governador) holandês, haviam-

no incentivado, armado e financiado para destronar seu próprio 

sogro, o rei católico Jaime II, inimigo e adversário da Holanda pro-

testante, e a colocar a coroa britânica sobre a própria cabeça.8

Nada mais natural, portanto, nessas bizarras circunstâncias, 

que Guilherme de Orange, agora um nobilíssimo “pau-mandado”, 

apesar de violentos protestos e oposições iniciais do parlamento 

britânico, devolvesse aos membros da sociedade secreta que o 

entronara, “A Ordem da Laranja”, parte dos tremendos poderes 

recebidos com o mandato real que lhe caíra dos céus.
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Por isso, em troca do empréstimo sugerido, esse “empreen-

dimento por quotas” comandado por Paterson, que se transfor-

maria, mais tarde, no Banco da Inglaterra, recebera carta-real 

assegurando-lhe uma série de privilégios. O maior de todos 

eles, como garantia de ‘securitização’9 do montante da dívida, 

foi uma autorização para emitir cédulas bancárias sem lastro, 

pagáveis à vista contra simples apresentação, até o montante 

emprestado à Coroa.

Afinal, como reza o velho adágio, “Amor com amor se 

paga”.

Criava-se, assim, do nada, com toda simplicidade, embalado 

pela brisa fresca que soprava em Londres, o mecanismo da dívida 

pública, assentado, de um lado, em notas (ou letras) do Tesouro 

britânico; do outro, pelo dinheiro mudo, sem o agradável tilintar 

do ouro ou da prata, sem caráter nem alma, sem eira nem beira. 

Apenas papéis escorados em outros papéis, todos belamente 

ornados e firmados em impressionantes caracteres góticos, figu-

rando valores fictícios em montantes incontáveis, sem que, por 

isso, um único e adicional pé de couve houvesse sido plantado, 

ou colhido, em toda a Grã-Bretanha!

Para esse ato de tamanha ousadia, desfaçatez que lhes 

abria fantásticas perspectivas de expansão e consolidação de 

imenso poder, os oligarcas europeus mediterrâneos, escondidos 

sob o manto da “Ordem da Laranja’’, também conhecidos his-

toricamente como a “Nobreza Negra” (Black Nobility), lograram 

obter, não apenas, a boa vontade inicial de Guilherme (William 

III) de Orange para com a invenção de Paterson. Conquistaram, 

paulatinamente, a benevolente compreensão, o denodado em-

penho parlamentar britânico e o das demais nações que, pouco 

a pouco, foram catequizando para o seu maravilhoso sistema 

planetário de emissão particular de moeda, através de bancos 

centrais privados, independentes ou autônomos.

Uma vez sentado, solidamente, no trono britânico, Guilherme 

de Orange garantiria novos favores aos seus secretos aliados, 

lançando outro poderosíssimo braço aventureiro, comercial e 

armado: a Companhia das Índias Orientais (britânica), herdeira e 

sucessora da homônima ocidental, de bandeira holandesa.10

A Companhia das Índias, desde o seu nascedouro, em 

tremenda e rápida expansão, não apenas capturou a Ásia e o 

Oriente para formar o Império Britânico, como também passou 

a controlar as finanças mundiais; a dominar o comércio vil de 

escravos e a exercer a maior operação de tráfico de drogas que 

o mundo já conhecera, culminando com o tristíssimo e trágico 

episódio da “Guerra do Ópio”, contra a China!

A mesma denúncia da existência de subornos a parlamenta-

res, (o vetusto “mensalão britânico”, também pioneiro, precursor 

dos demais), das alianças espúrias ou, melhor dizendo, da pri-

vatização dos negócios públicos britânicos, especialmente os da 

moeda, em favor dos interesses particulares dos acionistas da Cia. 

da Índias, nos é trazida e confirmada pelo teórico comunista Karl 

Marx (hoje, também identificado por alguns autores como suposto 

agente britânico e intelectual a soldo dos mesmos oligarcas), 

através de uma catilinária de artigos contra o establishment, 

publicados no ano de 1853, em que dizia:

”...Foi, portanto, sob a ascensão do príncipe holandês Gui-

lherme III (de Orange), ...em que o Banco da Inglaterra nasceu, 

em que o sistema protecionista foi firmemente enraizado na 

Inglaterra e o equilíbrio europeu definitivamente estabelecido, que 

a existência da Companhia das Índias Orientais foi reconhecida 

pelo Parlamento. Esta era de aparente liberdade foi, na realidade, 

a Era dos monopólios, não os criados pelas patentes reais como 

no tempo de Elisabeth e de Charles I, mas autorizados e reconhe-

cidos como de interesse nacional pelo Parlamento. Esta época da 

história da Inglaterra apresenta, de fato, uma extrema semelhança 

com a época de Louis-Philippe na França, com a velha aristocracia 

proprietária de terras, derrotada, e a burguesia incapaz de tomar 

seu lugar a não ser sob a bandeira da plutocracia, dito de outra 

forma, da haute finance.

A Companhia das Índias Orientais excluía o povo comum 

do tráfico com a Índia, ao mesmo tempo em que a Câmara dos 

Comuns o excluía (o povo comum) da representação parlamentar. 

A união entre a monarquia constitucional e os magnatas mono-

polistas das finanças, entre a Companhia das Índias Orientais e 

a “gloriosa” revolução de 1688, foi favorecida pela mesma força 

graças à qual os capitais liberais e as dinastias liberais reuniram-

se e combinaram-se, em todos os tempos e países: pela força da 
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corrupção, o motor da monarquia constitucional, o anjo guardião 

de Guilherme III e o gênio mau de Louis-Philippe. Ressalta das 

enquetes parlamentares que, desde 1693, as despesas anuais 

da Companhia das Índias Orientais, no capítulo dos “dotes” aos 

homens no poder, os quais raramente chegavam acima de 1,2 

mil libras antes da revolução, atingiam a soma de 90 mil libras 

esterlinas. O duque de Leeds foi submetido a acusação por uma 

propina de cinco mil libras esterlinas, e o próprio virtuoso rei 

convencido a levar 10 mil. Além desses fatos de corrupção, não 

havia escrúpulos em vencer as companhias rivais emprestando 

ao governo somas enormes a baixos juros e comprando os 

diretores rivais. Para obter seu poder, a Companhia das Índias 

Orientais devia corromper o governo, assim como fazia o Banco 

da Inglaterra, e para mantê-lo, essa Companhia devia recorrer a 

novas corrupções, como também o fazia o Banco da Inglaterra. 

Em qualquer época, quando seu monopólio expirava, ela só podia 

obter a renovação de sua Carta oferecendo novos empréstimos e 

novos presentes ao governo. De potência comercial, os eventos da 

Guerra dos Sete Anos fizeram da Companhia das Índias Orientais 

uma potência militar e territorial. E nessa época foram fincados 

os fundamentos do Império Britânico no Oriente. As ações da 

Companhia ascenderam a 263 libras esterlinas e os dividendos 

eram distribuídos à taxa de 12,5%. Mas a Companhia viu, então, 

surgir um novo inimigo, não mais sob a forma de sociedades rivais, 

mas sob a de ministros rivais e de uma nação rival. Alegava-se que 

o território da Companhia havia sido conquistado com a ajuda da 

frota britânica e dos exércitos britânicos, e que nenhum sujeito 

britânico poderia deter a soberania territorial independente da 

Coroa. Os ministros de então e a nação reclamaram sua parte dos 

“fabulosos tesouros” que a Companhia supostamente detinha 

graças às últimas conquistas. A Companhia só mantinha sua 

existência devido a um acordo obtido em 1767, em virtude do 

qual ela deveria destinar anualmente 400 mil libras esterlinas 

ao Tesouro.

Mas a Companhia das Índias Orientais, em lugar de cumprir 

seu compromisso, em lugar de pagar um tributo à nação inglesa, 

afirmara encontrar-se prisioneira de dificuldades financeiras, 

fazendo um apelo ao Parlamento para dele obter uma ajuda 

pecuniária. A conseqüência desse encaminhamento foram sérias 

modificações na Carta. Os negócios da Companhia não melho-

raram a despeito de sua nova condição, e para a nação inglesa, 

tendo ao mesmo tempo perdido suas colônias na América do 

Norte, fez-se sentir mais e mais universalmente a necessidade de 

conquistar em outros lugares um vasto império colonial”.11

Apesar de tudo, este grande segredo financeiro, descoberto 

e imposto ao povo britânico pela gangue secreta de Paterson 

com a conivência do rei Guilherme III, só foi revelado e admitido 

publicamente alguns anos mais tarde, por um outro mercador 

londrino do “círculo iluminado”, chamado John Houblon, que 

veio a ser o primeiro governador do Banco da Inglaterra:

”...Nós passamos, desde então, a exercer o monopólio de 

emprestar e de cobrar juros sobre dinheiro de papel que criamos 

do nada”.12

O Banco da Inglaterra é, até hoje, “... O Banco Central do 

Reino Unido, qualidade que assumiu por ato do parlamento, no 

mesmo ano de 1694, com o propósito imediato de levantar fundos 

para a guerra contra a França, travada nos Países Baixos, e sua 

sede fica no distrito financeiro central da cidade de Londres, a 

City. Dali, seus mentores parecem dirigir e controlar toda a rede de 

bancos centrais privados, independentes ou autônomos, à frente 

o BIS (Bank of International Settlement), na Suíça, não apenas 

influenciando todos os demais como definindo as estratégias 

financeiras que defendem e aplicam nos respectivos países.

Segundo alguns autores, este seria, portanto, não só o centro 

financeiro da Inglaterra, como de todo o mundo. Fica numa faixa 

de terreno disponibilizada após o grande incêndio de Londres 

e corresponde a antigas terras dos Cavaleiros Templários, os 

mais antigos banqueiros conhecidos, sucedidos em seu business 

planetário pelas Companhias das Índias e, mais tarde, pela da 

Virgínia13, após sua extinção determinada por Felipe, “O Belo”, 

rei da França (o inimigo católico de sempre) aliado ao Papa 

Clemente IV.

A City, uma instituição de propriedade e direito privados, é 

tão exclusiva e independente que chega, mesmo, a extrapolar o 

alcance legal da própria Coroa britânica. A rainha da Inglaterra, 

que, como pessoa física, possui enormes investimentos nela, na 
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qualidade de monarca obriga-se a solicitar simbólica autorização 

prévia ao seu governador antes de lá entrar, quando comparece 

em visitações ou solenidades.

Aos apreciadores dos mistérios seculares, cabe lembrar 

que o caminho que conduz à entrada da City é pontilhado por 

estátuas de répteis alados (ícones da antiga religião babilônica), 

portando escudos brancos estampados com a cruz vermelha (e 

a cruz vermelha em campo branco é uma milenar representação 

ariano-babilônica do deus-Sol, já usada pelos Templários como 

símbolo máximo da sua ordem, então supostamente cristã!)14.

O privilégio especial de operar sem rivalidades e sua posição 

como banqueiro do estado deu ao Banco da Inglaterra consi-

deráveis vantagens competitivas sobre qualquer outro possível 

concorrente. Nessa época, ele já se havia tornado na maior e 

mais prestigiosa instituição financeira da Inglaterra e suas cédulas 

bancárias circulavam com ampla aceitação por todo o planeta. 

Em decorrência, acabou por se transformar no banqueiro dos 

demais bancos e modelo fiel para os novos bancos centrais pri-

vados, surgidos tempos depois. Todos passaram, então, a manter 

contas nele e, em operações de compensação, ajustavam débitos 

e créditos entre si.

O banco registrou abalos de solidez pela instabilidade 

econômica que se seguiu à Revolução Francesa e às guerras 

napoleônicas, mas sua situação sofreu considerável melhora 

com os levantamentos de fundos que também fez para financiar 

a Grã-Bretanha nesses conflitos. Durante o século XIX, assumiu 

as demais responsabilidades de um banco central contemporâ-

neo. Em 1833, além de imprimir a libra esterlina (moeda legal 

britânica15), passou a assumir, pelas décadas subseqüentes, 

tanto o papel de emprestador de última instância (operador do 

redesconto) como o de guardião das reservas de ouro da nação. 

Manteve-se como uma instituição privada, desde sua fundação 

até 1946, quando foi legalmente nacionalizado, mas continua 

operando com total autonomia.

O novíssimo dinheiro sem caráter e sem alma, aceito e san-

cionado tranqüilamente por Guilherme de Orange, logo prosperou 

na Inglaterra e, daí, foram pequenos pulos para a Holanda (Ams-

terdã), Suécia, Alemanha, França, Portugal e, mais tarde, para o 

restante do mundo ocidental. Isso, graças à fé que a população 

passaria a demonstrar ao recebê-lo em paga, cambiá-lo por bens 

e serviços ou, simplesmente, entesourá-lo, para alegria das traças 

e dos “Amigos do Paterson”.
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Estavam, assim, instituídos o primeiro banco central privado, 

independente, e a moderna moeda fracionária bancária, total-

mente fiduciária, papel escorado em mais papel.

“...O dólar americano de hoje em dia (como, ademais, todas 

as outras moedas do planeta), também é feito de ‘notas’ do seu 

banco central privado, como o Banco da Inglaterra de Paterson.

Pegue uma cédula de um dólar e leia o que ela traz impres-

so. Ela não é mais, como já foi no passado, um certificado de 

ouro ou prata (gold or silver certificate) cambiável por moeda 

metálica de igual denominação e valor (da mesma forma que a 

sólida moeda brasileira aos tempos do Império e primórdios da 

República. N.A.). É apenas um ‘bilhete’ emitido pelo Fed. Se, por 

alguma razão, você não gostar dela, o máximo que conseguirá 

é uma outra ‘nota’ emitida pelo mesmo Federal Reserve. E ela é 

dinheiro criado do nada, papel pintado, garantido apenas por uma 

empresa privada, muito embora traga impresso, contrariando a 

Constituição americana, ser um ‘meio de pagamento legal para 

todos os débitos, públicos ou privados‘ (Legal tender for all debts, 

public and private). E toda a rede mundial bancária opera, hoje 

em dia, alavancando seus negócios segundo a mesma invenção 

maquiavélica e altamente rentável de Paterson: a chamada 

“reserva fracionária bancária”.

Isso significa que, se o seu capital inicial é de um milhão de 

dólares, eles devem manter 5% em reservas (ou $50 mil, valor 

do recolhimento compulsório), podendo emprestar os $950 

mil restantes. Assumindo que os tomadores de empréstimos 

mantenham depositado em conta, por certo tempo, o dinheiro 

emprestado, eles novamente reservarão 5% desses $950 mil e 

emprestarão o resto, sucessivamente.

À medida que outros clientes forem depositando mais dinhei-

ro no banco este, da mesma forma, reservará os 5% e emprestará 

o saldo, continuando indefinidamente o processo sempre que 

outros depósitos, ou capital novo, estiverem disponíveis.

Dessa forma, usando reservas fracionárias, um banco poderá 

criar um “efeito pirâmide”, transformando uma quantia modesta 

em enorme soma de dinheiro.

Dependendo das diversas legislações bancárias, ao menos 

em teoria, um banco com um capital de $5 milhões e reservas 

de $45 milhões poderia suportar uma carteira de empréstimos 

de $1 bilhão que lhe renderia, líquidos, após pagar despesas e 

dividendos, cerca de 1% ou $90 milhões ao ano. Isto significa que 

o banco ganharia, ao ano, $90 milhões em juros sobre “dinheiro 

criado do nada’16. Justamente, por isso, as correntes piramidais, 

sempre recorrentes em todas as épocas e, hoje em dia, muito 

comuns na rede mundial (internet), detonadas por espertalhões 

autônomos, além de não serem recomendáveis à participação 

das pessoas sensatas, de boa-fé, por levarem-nas fatalmente ao 

desastre financeiro, são inteiramente proibidas por lei, reservadas 

que sempre foram ao exclusivo usufruto dos banqueiros.

Não obstante, negócios infelizes, conduzidos especialmente 

no campo especulativo das bolsas de valores, dos “mercados de 

derivativos”, dos cartões de crédito (distribuídos a mancheias, 

incentivando a contração de dívidas parceláveis... Afinal, como 

rezava a antiga propaganda natalina, “Em janeiro, o dinheiro 

pinta...”), dos financiamentos a maus clientes (sim, eles existem, 

pois é preciso descarregar toda a dinheirama disponível na praça 

de qualquer forma), estimulam o amplo endividamento que, por 

sua vez, gera “créditos podres”. Apesar disso, tais recebíveis 

duvidosos serão sempre lançados aos balanços, quando gerados, 

como ativos de “boa qualidade”. Mais tarde, ante a provável 

inadimplência coletiva, os estabelecimentos financeiros denun-

ciarão a “bolha” ao respectivo banco central, logo se fechando 

em copas, no aguardo de um providencial e indefectível “socorro 

urgente”. E isso sempre ocorreu, e ocorrerá, quando surgem os 

maus negócios ou as crises de confiança, levando o pânico ao 

mercado pela urgência de que todos se revestem nessas circuns-

tâncias, desejando sacar, de pronto, seus depósitos à vista ou os 

recursos antes aplicados em fundos de investimentos ao sabor 

das correntezas...

Mas, persiste, então, a pergunta óbvia: “Por que tamanho 

tratamento, especialíssimo, aos sistemas financeiro e bancário 

privados? Por que, sempre que seus negócios dão com os burros 

n’água, os bancos centrais logo se empenham em socorrê-los 

com dinheiro público farto, visando a evitar o que chamam de 

‘crise sistêmica’?”

Deixando bem claro porque coisas tão estranhas como essas 
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podem continuar a nos surpreender e assustar, James Tobin, 

Prêmio Nobel de Economia de 1981, com singular candura, não 

esconde que elas ocorrem... “Pelas mesmas razões de criação 

do FMI”.

E justifica: “...O FMI é necessário para dar liquidez aos seus 

membros (países) quando estes têm necessidade de assistência 

temporária”, garantindo-lhes, através de novos empréstimos, 

os recursos para que paguem as dívidas velhas junto aos seus 

financiadores privados. Por isso, também foi necessário criar e 

adequar... “Bancos centrais em cada país para dar assistência a 

bancos individuais que têm problemas de liquidez”.17 Pronto, aí 

está a “verdade verdadeira”, nua e crua, “na nossa lata”!

Isso, como visto, pelo medo pânico da tal “crise sistêmica”, 

mero eufemismo para a bancarrota ameaçada ante a eventual 

ruptura da grande corrente do mercado financeiro, em que os 

‘papéis frios’ de uns sustentam os ‘papéis frios’ de outros. Bas-

taria, portanto, para deflagrá-la, que sutis desconfianças ou os 

indefectíveis boatos levem a uma corrida popular aos bancos 

para saques dos depósitos à vista ou callback de “investimentos 

financeiros”, deflagrando, em decorrência, as cargas de uns ban-

cos sobre outros, por falta da devida cobertura, abrindo buracos 

aqui, ali e acolá...

“Fica, dessa forma, muito fácil perceber-se, também, a imensa 

‘alavancagem’ financeira gerada pelo sistema bancário. A mul-

tiplicação do dinheiro através da reserva fracionária bancária é 

inacreditável, mas, ao mesmo tempo, os perigos de um débito 

piramidal também são surpreendentes e incríveis. Um débito 

dessa natureza, em cascata, em que $50 milhões em depósitos 

suportem $1 bilhão em empréstimos, pode desmoronar com 

apenas cinco empréstimos não resgatados de apenas $10 mi-

lhões cada um. Esses fatos explicam as incríveis oportunidades 

de fraudes na atividade de captação e empréstimo de recursos 

e o crescimento, sempre contínuo, da dívida governamental dos 

Estados Unidos.”18

Tais fatos mostram, igualmente, com muita clareza, os tre-

mendos danos que podem ser causados ao sistema bancário e 

à economia em geral quando se percebe o poder que possui um 

banco central, manipulando estratégias financeiras de reduzir a 

oferta monetária, de forçar a inadimplência dos empréstimos e 

provocar o colapso de bancos enfraquecidos. Eles também eviden-

ciam, claramente, o poder de alavancagem que um banco central 

independente possuirá ao manipular taxas de juros e fluxos de 

dinheiro em favor da rede bancária, principalmente como ocorre 

nos Estados Unidos, onde os bancos privados e suas famílias 

controladoras são os proprietários do Fed.19

E os companheiros secretos da formação da riqueza ou da 

miséria planetárias, além da maravilhosa invenção de William 

Paterson, seriam os juros compostos, ou ‘juros sobre juros’, cha-

mados pelo Barão de Rothschild, o maior construtor de riquezas 

financeiras privadas, reais ou virtuais, de que se tem notícias na 

história da humanidade, de “A Oitava Maravilha do Mundo”.

O ilustre barão (confidenciavam, à boca pequena, amigos 

do seu mais íntimo convívio), carregava sempre consigo, preso 

ao peito, um retrato a óleo de Paterson, pintado à mão em fina 

porcelana encastoada em ouro e brilhantes, que muito acariciava 

ao rezar, contrito, a oração favorita do seu catecismo particular, 

fantástica e sapientíssima filosofia de vida:

“... Se você puder criar dinheiro do nada, então o empreste 

a juros”20

LIVRO V

AÇAMBARCANDO A RIQUEZA

“... Ao sopro dos ventos infernais, o Tentador suscitará e 

desenvolverá à face do mundo o Capitalismo Pantagruélico 

e simulará erguer contra o monstro um dragão mais cruel do 

que ele: o Comunismo, esfacelador da Unidade Humana.”

(Fragmento de “A Vida de Jesus”, por Plínio Salgado)

E pensar-se que, de outra perspectiva do espectro político, 

ali onde o comunismo e o capitalismo pantagruélico21 sutilmente 

se entrelaçam, sob aparente oposição pelos vértices e com as 

mesmas boas intenções de sempre, as de submeter e controlar 

a Humanidade, o ideário do “Manifesto Comunista” também 

defendera a tese da criação do banco central único pelo governo 

revolucionário. E Lênin a sustentava, calorosamente, afirmando: 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

40

“...O estabelecimento de um banco central representa 90% da 

comunização de um país!”22

Não custa, por isso mesmo, lembrar que um dos primeiros 

atos dos bolcheviques, ao tomarem o poder de fato, foi a apro-

priação e o confisco do imenso butim em ouro do Banco da 

Rússia, legado pelo Czar Nicolau à nação para dar sustentação 

à fortíssima moeda do império. E, ato contínuo, sua substituição 

pelo rublo de papel, de curso forçado e cotação fixa, na base 

de 1/1 com o dólar (este, então, lastreado em metal precioso), 

conforme estatuía o Acordo de Bretton Woods.

Violado e denunciado este Acordo planetário, em 1971, pela 

voz única e exclusiva dos Estados Unidos durante a presidência de 

Richard Nixon (“I’am not a crook“ ou “Eu não sou um escroque”, 

disse ele, cabeça baixa, ao renunciar a ela, lembram-se?) não por 

uma horda de bolcheviques enfurecidos, mas pelos interesses 

privados dos controladores do Fed e de seus acólitos, livraram-

se estes, de uma vez por todas, das garantias em ouro que se 

viam obrigados a dar ao mundo a cada nota que imprimiam, 

perenizando o “dólar de papel”, na maior “batida coletiva de 

carteiras” de toda a História mundial.

Os fantásticos suprimentos metálicos expropriados pelos 

bolcheviques (o “campo majoritário” do Partido Comunista da 

URSS) tiveram destino conhecido. Escorreram, em sua maior 

parte, aos ralos da mesma oligarquia financeira planetária23; 

esfumaram-se na aventura socialista ou se transmutaram no 

famoso “ouro de Moscou”, que sustentaria, mundo afora, os 

ideais da “revolução global”. Já o ouro de Fort Knox e do Fed, 

o que daria plena garantia ao sistema monetário internacional, 
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hoje é uma espécie de “Conceição lavada em água e sabão”, a 

que, infelizmente, ninguém sabe, ninguém viu...

Para que se tenha uma pálida idéia do que tamanha e tão 

incomensurável conquista (a de se deixar empolgar um banco 

central privado e independente, com exclusividade de emissão 

monetária, por grupos de interesses familiares, como é o caso do 

Fed) representou, apenas para os hoje combalidos cofres públicos 

estadunidenses, sugando recursos ao país e ao seu povo, basta 

uma simples comparação. Desde 21 de dezembro de 1913, quan-

do as finanças da América foram efetivamente capturadas pelos 

financistas europeus, com a criação do Sistema da Reserva Federal 

(Fed), e os débitos do governo americano eram virtualmente iguais 

a zero, a dívida nacional dos Estados Unidos (em tese, o país 

mais rico e poderoso do globo, por que, e a quem, deve então?) 

começou a surgir e, logo depois, a sofrer uma célere ascensão. Na 

virada deste século, já ia a caminho dos US$ 8 trilhões, vencendo 

juros anuais acima de US$ 600 bilhões!24

E, por conta das enormes somas de dinheiro criadas de forma 

contábil e em velocidade estonteante, apenas na apropriação dos 

juros e em operações especulativas à vista ou a termo, totalmente 

descoladas da existência e da criação de riquezas físicas, fontes do 

mercado financeiro estimam que existam (ou que não existam!), hoje, 

para cada dólar americano ou libra (britânica) em dinheiro vivo, 30 

milhões de unidades monetárias circulando a esmo, apenas borbo-

leteando em atividades virtuais, como o “crédito” eletrônico.25

LIVRO VI

DE COMO ALVES REIS PARTIU PRA QUEBRAR A BANCA

“Conferir o poder de imprimir papel-moeda a uma organização 

privada, um tão extraordinário privilégio, pode transformar o 

Estado num escravo dos detentores desse grande poder.”

(A.V.  Alves Reis, o mais ousado e talentoso  

entre todos os trapaceiros profissionais da História)

Ora, pois, tudo isto relatado e comentado, qual terá sido, 

então, o ponto de convergência entre esses instigantes fatos e a 

sensacional trajetória de vida do lusitano Alves Reis?

O pesquisador, jornalista, escritor e cavaleiro da Legião de 

Honra da França, Tad Szulc26 foi quem mais se aproximou da 

verdade, embora sem alcançá-la ou revelá-la de pleno, em crítica 

do livro sobre a vida de Reis, da qual vão, abaixo, alguns trechos, 

em suas próprias palavras: “...Quanto mais se medita a respeito, 

mais se custa a crer tenha o fato acontecido – em pleno caos 

financeiro dos meados da década de 20 –, em Portugal ou em 

qualquer outra parte! Mas aconteceu realmente, porque uma 

mente ousada e imaginosa planejou, não propriamente, roubar 

o país (o que não seria viável), mas apropriar-se de todos os 

seus recursos...”

“...Reis e três outros absolutamente inacreditáveis cúmpli-

ces projetaram nada menos que a emissão de moeda corrente 

portuguesa, autêntica, em seu próprio benefício. De maneira 

igualmente inacreditável, persuadiram famosa firma impressora 

de papel-moeda, em Londres, a utilizar-se de matrizes autênticas 

do Banco de Portugal, para o fabrico do dinheiro por eles enco-

mendado. Antes de serem apanhados, um ano após, os quatro 

piratas já haviam conseguido obter 580 mil cédulas com valor 

declarado (da época) equivalente a US$ 5,5 milhões...”

“...Correspondendo à sexta parte das reservas totais de 

Portugal, em papel-moeda, essa emissão ‘particular’ de cédulas 

de 500 escudos foi um dos maiores escândalos financeiros do 

século, em toda a Europa...”

“...Em verdade, Reis e seus sócios não se satisfizeram com 

a simples aquisição de milhões de dólares – o que equivalera a 

ganhar dinheiro fazendo dinheiro. O segundo objetivo do grupo, 

na ânsia de conseguir um domínio financeiro total do país, foi a 

tentativa de controle do Banco de Portugal...”

“...Se não tivessem sido fisgados em tempo, haveriam termi-

nado por conquistar o banco oficial de Portugal, e ninguém pode 

imaginar o que teria sido de Portugal e das finanças do país!”

“...A ironia final é que os únicos perdedores foram Reis, seus 

companheiros, (o prefeito de Londres N.A.) e os impressores 

britânicos. Os portugueses beneficiaram-se consideravelmente 

com a fraude que objetivava roubar o dinheiro do país!...”

Mas, então, qual foi o grande segredo, o que teria deixado, 

afinal, de ser informado, esmiuçado e esclarecido ao grande pú-
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blico da época, a verdadeira essência da tremenda conspiração 

de Reis, e que só o prezado leitor conhecerá daqui por diante? 

Vejamos, então...

LIVRO VII

TREME O IMPÉRIO OLIGARCA

“Vou passar o carnaval em Portugal.  

Lá, pareço mais inteligente do que sou.”

(Senador Arthur Virgilio, líder do PSDB no Senado brasileiro27)

Nascido no dia 8 de setembro de 1896, numa família de classe 

média em que um ilustre primo, o Almirante Reis, denominara uma 

das mais importantes ruas de Lisboa, Alves Reis recebeu na pia batis-

mal o imponente nome de Artur Virgilio. Uma vez, no futuro, conhe-

cidas e divulgadas suas incríveis façanhas, muitas famílias de origem 

portuguesa andariam a batizar, terras afora, os seus belos rebentos 

com igual nome, na esperança, é claro, de que este lhes inspirasse 

inteligência, persistência, fama e – quem sabe? – a fortuna.

Ao tempo em que o jovem Artur Virgilio deveria ser encami-

nhado à Universidade, o dinheiro da família se esvanecera num 

investimento em ações da Portuguese Petroleum Company, que 

furara “uma quantidade excessiva de poços improdutivos na 

busca de petróleo em Angola.”

Oligarcas de maus bofes e suas matilhas de ressentidos, 

tentando desqualificar tanto o homem quanto a incrível façanha 

de Alves Reis contra o mercado financeiro e a rede mundial de 

bancos centrais, costumam morder a ponta da língua para não 

se comprometerem em ofensas à sua digna genitora, mas se 

comprazem, até hoje, em rotulá-lo, mentirosamente, como o “...

Filho de um p... ai cangalheiro28, que tinha problemas financeiros 

e acabou por ser declarado insolvente”. Puro despeito.

Em 1916, Portugal entrava na I Guerra Mundial pelas portas 

da “frente aliada”. Reis, precocemente casado aos 20 anos, ao 

invés de marchar para o front, conseguiu uma autorização espe-

cial para dirigir-se a Angola. Pensando em explorar a riqueza que 

lá intuía existir, em abundância, tentaria, finalmente, recuperar a 

pequena fortuna perdida por seus pais.

Antes de embarcar, exercitando sua formidável criatividade 

e engenhosa habilidade, preparou, no recesso do lar, um belo 

documento redigido em inglês, com o texto calcado em peças se-

melhantes, expedidas legalmente pela Universidade de Coimbra, 

“...que lhe asseguraria grande respeitabilidade na Colônia: um 

diploma da Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de 

Oxford. Era de somenos importância o fato dessa escola nunca 

ter existido antes!”

Pronta a peça de fino artesanato, ainda dispôs-se a adorná-

la com um vistoso Sinete de Ouro da Universidade de Oxford 

e com o carimbo da Politechnic School of Engineering, tudo 

fruto exclusivo de sua fertilíssima imaginação e incomparável 

capacidade psicomotora. Ao final, obteve uma reprodução desse 

criativo documento, logrando sua legalização por um obscuro 

tabelião de Sintra.

Devidamente “notarizado” pelo cartório português, o do-

cumento afastaria, de vez por todas, quaisquer desconfianças 

que pudessem surgir no estrangeiro quanto às extraordinárias 

habilidades acadêmico-profissionais de Alves Reis.

Com tamanhas credenciais, ao chegar a uma Angola ainda 

predominantemente agrícola, não lhe foi difícil conseguir um bom 

emprego no Departamento de Obras Públicas, habilitando-o a 

opinar sobre projetos de construções e de instalações de redes 

de esgoto.

Com o “único diploma de Oxford em Luanda”, novinho em folha, 

a lhe coçar as mãos e inquietar os dedos, passou a buscar ocupações 

adicionais. Obteve colocação em uma oficina de reparos da ferrovia 

local, como Superintendente de Engenharia, trabalhando das cinco 

às nove da manhã, quando então seguia para o Departamento de 

Obras. A preguiça, portanto, não seria o seu maior defeito. Tanto é 

assim que, orientando os mecânicos e sujando, ele próprio, as mãos 

de graxa, venceu a burocracia local e conseguiu recuperar a maioria 

das locomotivas existentes que, paradas, emperravam a produção 

local pela falta de alternativas ao transporte ferroviário.

Logo recebeu o apelido pejorativo de “engenheiro de ma-

cacão”. Seus sucessivos triunfos na recuperação e manutenção 

dessas máquinas; ora fazendo obras de drenagem, ora abrindo 

canais de irrigação que compensavam a insuficiência de chuvas, 
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em muito beneficiando agricultores, passaram a fazer desse 

apelido um motivo de orgulho, distinção e fama.

Em 1919, aos 24 anos ainda incompletos, reputação conso-

lidada, resolveu fazer fortuna.

“...Eu havia feito dezenas de viagens ao interior, estudando 

atentamente os recursos da região, ficando maravilhado ao ve-

rificar a imensa riqueza do solo e do subsolo... No subsolo, ouro, 

prata, cobre, estanho, ferro e diamantes facultavam os recursos 

necessários para tornar a Angola de amanhã uma das terras mais 

prósperas de todo o continente africano...”29

Ao pedido de demissão do emprego público, o Diário Oficial 

fez constar em suas páginas que o governador de Angola muito 

sentia ver-se privado dos seus serviços: “...Alves Reis desempe-

nhou-se das tarefas a seu cargo com grande zelo e competência, 

bem servindo assim à Colônia e do mesmo modo à República.”

Ajudado pelos bons contatos e pelas relações que soubera 

estabelecer no sistema de transporte ferroviário, do qual passou 

a parceiro privilegiado, fez de tudo um pouco. Comprou e vendeu 

colheitas de produtos agrícolas (as safras efetivamente plantadas 

e maduras da economia física, não os fluídicos derivativos e ações 

de empreitadas, que haviam empobrecido seus pais); comprou e 

reformou tratores velhos e emperrados, que alienava como novos; 

adquiriu excedentes de guerra na Europa, como sacos de papel 

resistente, os quais vendeu como se de juta fossem. Afinal, um 

pecadilho venial que não lhe causou nenhuma mossa, pois seus 

fregueses constataram serem uns tão bons e resistentes quanto 

os outros, ficando, portanto, muitíssimo satisfeitos. “Em muitos 

sítios, foi o primeiro branco a por os pés e a ser visto e tocado 

pelos locais. Era, de facto, um grande pioneiro e verdadeiro 

empreendedor!”30

Em 1922, decidiu voltar a Lisboa, onde conseguiu dois sócios 

menores, com algum capital, que o ajudaram a montar um belo 

escritório tendo um apartamento residencial contíguo. Lá insta-

lou sua firma, A. V. Alves Reis Ltda. A família passou a residir ao 

lado. Contratou cozinheiro, arrumadeira, costureira para o amplo 

apartamento e um chauffeur para dirigir o seu belo Nash sedã, 

marca americana da qual passou a representante exclusivo em 

Portugal.

Seus negócios entre Lisboa e Luanda, em ambos os 

sentidos, prosperavam. Porém, as economias acumuladas em 

Luanda haviam sido majoritariamente empregadas na criação 

e no desenvolvimento da South Angola Mining Corp. que 

não lograra produzir, ainda, uma tonelada sequer do minério 

de ferro, numa Angola que enfrentava uma tremenda crise 

financeira.

“...O escudo angolano, inflacionado progressivamente pelo 

Banco Ultramarino de Portugal, havia perdido quase por completo 

o seu poder aquisitivo. As transferências de numerário entre 

Angola e Portugal foram proibidas.”

Enquanto Reis buscava, ansioso, por algum financiamento, 

amigos lhe apontaram uma incrível oportunidade: interferir na 

solução de impasses nos negócios complicados que envolviam 

e afligiam a Companhia Trans-Africana de Estradas de Ferro 

de Angola (Ambaca), cujas ações haviam baixado a poucos 

escudos cada uma, sob intensa reclamação de acionistas pela 

falta de pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital 

subscrito e integralizado. E o governo português, em assistência 

a essa situação crítica, havia posto à disposição da empresa um 

cobiçável empréstimo de US$ 100 mil (ao dinheiro da época, 

uma fortuna).

A tentação de Alves Reis cresceu e ele não resistiu ao impulso. 

Mais tarde confessaria: “...Senti a necessidade de movimentar 

todo esse capital imobilizado. Para alcançar tal objetivo, bastava-

me adquirir um número suficiente de ações que me permitisse 

eleger-me presidente da companhia. Não havia tempo a perder. 

Um golpe ousado resolveria as cousas; mas se eu fosse atender 

aos meus escrúpulos estaria tudo perdido (‘...às favas, portanto, 

com os escrúpulos’, como diriam tantos outros homens de bem 

e igualmente ilustres, anos depois dele!!!). ...No mundo mate-

rialista em que vivemos, não há homens honestos nem patifes; 

há vencedores e vencidos... Assim pensando, não hesitei em 

assumir o controle da companhia e em movimentar o dinheiro 

dos acionistas...”

Com US$ 40 mil em cheques sem fundos, emitidos contra uma 

pequena conta que mantinha no National City Bank de Nova York, 

em conexão aos seus negócios com a Nash, Alves Reis adquiriu 
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o controle acionário da Ambaca. Com os US$ 60 mil restantes, 

ele assumiu, também, o controle da Companhia de Mineração 

de Angola. Prevalecendo-se de circunstâncias como essas, ele 

apreciava emitir cheques pessoais contra a praça americana, pois 

isso lhe permitia tirar proveito de, pelo menos, uma semana de 

prazo, que ganhava entre os atos de apresentá-los em Lisboa e 

a sua chegada na câmara de compensação nova-iorquina, por 

via marítima. Operações a cabo (via telégrafo) eram, portanto, 

cuidadosamente evitadas. “Alves Reis havia, afinal, descoberto 

os segredos tanto dos cheques de rápido recebimento quanto 

dos navios de marcha lenta...”

Seus negócios foram se diversificando e ampliando, agora 

frutos da associação que recém fizera com dois empreendedores 

e financistas de Holanda, Karel Marang van Ijsselveere e Adolph 

Hennies, apresentados pelo amigo José Bandeira, cujo irmão era, 

muito convenientemente, o embaixador português na chance-

laria em Haia. Eles e alguns outros sócios holandeses ocultos 

que representavam mostravam grande interesse nas províncias 

petrolíferas de Angola, para cuja prospecção a Companhia de 

Mineração de Angola, como visto, agora inteiramente controlada 

por Reis, possuía concessões de exploração. E seu entusiasmo 

nessa operação de take over fora tão grande e contagiante que 

as ações logo dispararam, em alta, na Bolsa de Valores. Sim, 

senhor, um belo golpe de mestre!

Apesar desse inconteste sucesso, membros do Conselho Dire-

tor da Ambaca não viam Reis com a mesma admiração, pois logo 

o acusaram às autoridades pelo desfalque dos US$ 100 mil. Seus 

novos associados, preocupados com os riscos dessa denúncia, 

ameaçaram defenestrar, abandonar Reis à própria sorte. Logo 

depois, sozinho, ele foi detido e mantido em cárcere.

Nos 54 dias que passou preso, depois de parar de choramin-

gar com a esposa e de se lamentar pelo abandono, ingratidão 

e falta de solidariedades dos amigos, teve tempo de sobra para 

meditar e concluir sobre as causas e conseqüências do infortúnio. 

Seu único e aflitivo problema era, tão-somente, simples falta de 

numerário.

Mas o que era, afinal, o dinheiro? Um reles pedaço de papel. 

“Portugal, como a maioria das nações européias, abandonara, 

havia muito, o padrão-ouro... E reparem no que fizeram oficial-

mente os alemães com sua cachoeirante inflação de papel-moeda. 

Quando o governo necessitava de numerário, fazia funcionarem, 

simplesmente, as máquinas impressoras! Vejam a Hungria... 
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Vejam a Itália... por toda parte as máquinas de imprimir dinheiro 

se encontravam em atividade incessante.

No que se referia a Portugal, nem era o próprio governo 

quem possuía esse privilégio. O poder de imprimir papel-moeda 

havia sido conferido a uma organização privada: o Banco de 

Portugal!”

Alves Reis assim escreveu a respeito dessa estonteante des-

coberta: “Tão extraordinário privilégio pode transformar o Estado 

num escravo dos detentores desse grande poder.”

LIVRO VIII

DE COMO O DEFUNTO VASCO DA GAMA DESBRA-
VOU O CAMINHO MARÍTIMO PARA ANGOLA!

“...Perceba, finalmente, porque  

o dinheiro é imaterial e mesmo ilegal.”

(José António Barreiros, jornalista e ensaísta português)

Homem que nunca fora de ficar parado, Alves Reis partiu 

logo para a ação pedindo a um amigo de fé que remexesse tudo 

que pudesse encontrar a respeito do Banco de Portugal e sua 

organização: estatutos, histórico, relatórios anuais, recortes de 

jornais. A busca resultou quase nas mesmas informações que, 

em sua maioria, curiosamente, constam até hoje da página dessa 

organização na rede mundial31: 

Que “...O Banco de Portugal foi criado por decreto régio em 

19 de Novembro de 1846, tendo a função de banco comercial 

e de banco emissor.” 

Que ele “...Surgiu da fusão do Banco de Lisboa e da Com-

panhia Confiança Nacional, uma sociedade de investimento 

(privada, naturalmente! N.A.) especializada no financiamento da 

dívida pública (sic)” (com dinheiro que ela própria criava do nada, 

contra o pagamento de juros, também é claro! N.A.).

Que “...Até 1887, o Banco de Portugal partilhou com outras 

instituições o direito de emissão de notas”, e “...Com a publicação 

do Decreto de 9 de Julho de 1891, o Banco de Portugal passou 

efectivamente a deter o exclusivo (monopólio N.A.) da emissão 

para o Continente, Açores e Madeira”.

Que “...Foi fundado com o estatuto de sociedade anônima 

e, até à sua nacionalização, em 1974, era majoritariamente 

privado. Durante a primeira década da sua existência, o Banco 

de Portugal atravessou um período agitado, findo o qual en-

trou numa longa fase de crescimento vigoroso, como banco 

comercial mais importante do país, a qual durou até à I Guerra 

Mundial. Contribuiu significativamente para isto o facto de a 

dívida pública, que era persistente, se ter podido monetizar, em 

grande parte, à custa de empréstimos públicos e não através 

da emissão de moeda.”

Que “...O Banco, até hoje, ‘emite notas com curso legal e 

poder liberatório’ e ‘põe em circulação as moedas metálicas 

(...)’, embora o BCE (o Banco Central Europeu, que passou a 

controlar, efetivamente, a soberania monetária dos seus paí-

ses-membros. N.A.) detenha o direito exclusivo de autorizar a 

sua emissão.

Ora, assim sendo, o vespeiro em que Alves Reis havia colocado 

suas mãos ágeis, espertas, o Banco de Portugal, não passava 

mesmo à época, portanto, de mais um banco central criado 

e cevado na mesma esteira e moldes da estonteante obra de 

Paterson e suas formidáveis conseqüências: o nascimento dos 

Bancos da Inglaterra, Suécia, Hamburgo, Amsterdã, Itália, do 

Reischbank, todos eles, já no primeiro terço do século XX, sob o 

inflexível controle de um sólido consórcio de velhas oligarquias 

financeiras européias e americanas, potentados como os Warburg, 

Belmont, Morgan, Schiff, Kuhn, Loeb, Aldrich e outros, à frente de 

todos eles os supremos Rothschild. O mesmíssimo grupo que, em 

1913, com a competente ajuda do Cel. Edward Mandell House 

(“O Sombra”)32, assessor e mentor intelectual do presidente 

Woodrow Wilson, haviam conseguido fazer passar, na calada 

da noite de um dia de Natal, a lei de criação do Fed e do IRS 

(Imposto de Renda americano), ambos privados, que trazem na 

sua gênese um diploma contestado na Justiça norte-americana, 

até hoje, como ilegal e inconstitucional.

Alves Reis, depois de tanto refletir sobre essas singulares e 

interessantíssimas questões, afinal decidiu-se. Em leal concor-

rência com o Banco de Portugal, imprimiria cédulas legítimas 

de 500 escudos, com a efígie de Vasco da Gama e, certamente 
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inspirado pela agradável companhia do grande timoneiro e 

descobridor, navegaria pelo Atlântico, rumo a Angola e aos 

investimentos de verdade!

Agora, pouca conversa. Mãos à roda e tratos à bola...

LIVRO IX

A SECRETÍSSIMA OBRA DO IMPÉRIO

”...Nós passamos, desde então, a exercer o monopólio de 

emprestar e de cobrar juros sobre dinheiro de papel que 

criamos do nada.”

(John Houblon, primeiro governador  
do Banco da Inglaterra)

Mas, para que esse tremendo “império secreto das finan-

ças” tenha adquirido e monopolizado a emissão monetária 

dos países ocidentais, impondo e administrando suas dívidas 

públicas sob a rígida supervisão de “organismos internacio-

nais” e seus tentáculos, seria imprescindível que tais países 

houvessem, antes, capitulado ao mercado financeiro e seus 

mentores, rendição sem quartel, abdicando de suas respectivas 

soberanias nacionais. Como e quando, então, teria sido dado 

o coup de grâce, o golpe de misericórdia da banca internacio-

nal sobre o poder supremo das nações ocidentais (européias, 

latino-americanas e dos próprios Estados Unidos) e sobre as 

respectivas cabeças dos seus governantes, fazendo-as rolarem e 

caírem, definitivamente, nas mãos do sistema de bancos centrais 

independentes, hoje capitaneados pelo suíço BIS, pelo Banco 

Mundial e pela formidável força-tarefa do FMI, de forma tão 

contundente e altamente secreta?

Alguns denodados pesquisadores, outros profissionais da 

lei e da justiça, começaram a investigar, a desvendar e a revelar 

o que seria o mais fantástico segredo econômico-financeiro de 

todos os tempos. Que nos anos 1930, países como os Estados 

Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Por-

tugal e muitos outros, inclusive terceiro-mundistas – ainda não 

abertamente identificados, pelo fato de haverem desprezado 

suas riquezas naturais ou potenciais e renunciado a emitir seu 

próprio dinheiro, confiando suas emissões monetárias à banca 

internacional, ou, tendo abdicado de emitir sua própria moeda 

na exata medida de suas necessidades, tomando a ela emprés-

timos de dinheiro que criavam do nada, a juros – acabaram 

quebrando e, finalmente, “Declararam Oficialmente, em Total 

Sigilo, Sua Bancarrota”!

Apesar disso, lamentavelmente, os respectivos governos 

teriam se esquecido de comunicar fato de tamanha gravidade 

aos seus concidadãos.

E isso acontecera, aparentemente, ao correr dos cinco anos 

de duração da Convenção de Genebra, entre 1928 e 1932, pois, 

ao que tudo indica, o volume do respectivo relatório, justo o que 

deveria conter os detalhes dessas declarações de bancarrota e 

nos daria a prova inequívoca e irrefutável, precisamente esse, 

não foi publicado até hoje.

Quem, a propósito, teve, então, tamanho engenho e interesse 

em espalhar e repisar o boato, entre tantos homens de boa-fé, 

do mundo inteiro, de que “países não quebram”?

E os credores privados desses países literalmente quebrados 

teriam dado a eles um ultimato, ao declarar que “...Ou aceita-

vam proclamar oficialmente suas bancarrotas ou não haveria 

mais dinheiro emprestado para que pudessem sair da profunda 

depressão havida àquela época. (E essa teria sido a terrível 

conseqüência da crise financeira dos anos 1930, cuja face mais 

vistosa fora o crack da Bolsa de Nova York, mas que surpreendeu 

e causou danos e falências, além dos EEUU, a países do mundo 

inteiro. N.A.) E eles aceitaram, oficialmente, suas falências em 

favor do sistema financeiro global, vindo isso a significar, na 

prática, que, desde então, os bancos se imitiram na posse desses 

países. Na verdade, eu me refiro a eles como países, porém os 

Estados Unidos já não são mais um país, mas uma corporação. 

Sem dúvida alguma, vamos verificar, também, idêntica situação 

em diversos outros países do mundo.”33

E o assentamento dessa bancarrota, está comprovado, foi 

registrado nos anais do Congresso Americano no dia 17 de março 

de 1993 (volume 33, página H-1303).

A respeito desses fatos terríveis, o Congressista James Trafi-

cant Jr., de Ohio, assim discursou à Casa, naquela data: 
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“...Os membros deste Congresso são os curadores oficiais que 

administram a maior reorganização de uma massa falida, na his-

tória da Humanidade. E nós estamos aqui, assim espero, tentando 

estabelecer um novo modelo para o futuro. Mas há alguns que 

insistem em afirmar que esse trabalho não passará, ao seu final, 

do mero atestado de óbito de um médico-legista, sacramentando 

o nosso desaparecimento como nação...

... É um fato concreto que o Governo Federal dos Estados Uni-

dos foi dissolvido pela Lei de Emergência Bancária (Emergency 

Banking Act) nº48 Stat. 1, de 9 de março de 1933, e pela Lei 

Pública (Public Law) nº. 89-719, declaradas pelo Presidente 

Roosevelt, por estar falido e insolvente. H.J.R. 192, 73ª Seção 

do Congresso, de 5 de Junho de 1933.

A Resolução-Conjunta para a ‘Suspensão do Padrão-Ouro e Ab-

rogação da Cláusula-Ouro’ (na década de 30, quando o dólar 

era conversível em ouro à opção de qualquer portador, antes, 

portanto, do Acordo de Bretton Woods que devolveu tal prerro-

gativa aos bancos centrais das Nações Unidas. N.A.) dissolveu 

a Soberana Autoridade dos Estados Unidos e as capacidades 

de todas as Secretarias (Ministérios), Departamentos e outras 

funções oficiais do Governo Federal dos Estados Unidos e dos 

ocupantes dos respectivos cargos, o que apenas evidencia, ainda 

mais, que o Governo Federal dos Estados Unidos só existe, hoje 

em dia, da boca para fora...

...Os síndicos da massa falida, relativa à Declaração de Ban-

carrota dos Estados Unidos, são os banqueiros internacionais, 

através das Nações Unidas, do Banco Mundial e do Fundo 

Monetário Internacional. Todas as funções oficiais dos Esta-

dos Unidos, Departamentos e seu ocupantes estão operando 

em bases nominais de facto, sob ‘Poderes Emergenciais de 

Guerra’.

Com a forma de governo constitucional republicano suspensa, os 

síndicos da massa falida adotaram uma nova forma de governo 

para os Estados Unidos. E essa nova forma de governo, embora 

conhecida como ‘Democracia’, está assentada num ordenamento 

em tudo semelhante ao socialismo/comunismo, sob o tacão de 

um novo governador para a América. Essa lei foi instituída e 

imposta ao país mediante a transferência e cessão dos poderes 

da função de Secretário do Tesouro dos Estados Unidos para o 

Governador do Fundo Monetário Internacional. A Lei Pública nº. 

94-564, página 8, Seção H.R. 13955 estatui, entre outros, que: ‘O 

Secretário do Tesouro dos Estados Unidos’ não receberá qualquer 

remuneração por isso (por representar os Estados Unidos junto 

ao Governo do FMI)...’

“...Por que cerca de 90% dos americanos estão atolados até o 

pescoço com as prestações de suas hipotecas e, mesmo depois 

de conseguirem pagar todas as contas e dívidas pendentes, não 

possuirão coisa alguma ou, no máximo, muito pouco?

Por que é que todos nós sentimos que estamos trabalhando cada 

vez mais e ganhando cada vez menos?

Nós estamos, simplesmente, colhendo o que foi plantado e 

os resultados da nossa colheita são um doloroso processo de 

falência e a execução da penhora das propriedades americanas, 

das nossas liberdades e do nosso modo de vida. Pouquíssimos 

dos nossos representantes eleitos, em Washington DC, ousaram 

dizer a verdade. O Governo Federal dos Estados Unidos está 

falido. Nossos filhos herdarão esse débito impossível de ser pago 

e toda a tirania necessária para que eles venham a continuar 

pagando ...”34 35

Para esse tremendo e vindouro “choque de realidade” políti-

co-econômico, Henry Morgentau, ex-membro do Council On Fo-

reign Relations (CFR) e antigo secretário do Tesouro no governo 

Roosevelt, assim advertira a todos, já na década de 1930: ... “Nós 

não podemos esperar que os estados-nações se façam supérfluos 

da noite para o dia. Ao invés disso, preferimos aguardar pelo 

reconhecimento das mentes dos estadistas responsáveis, de que 

eles não passam de curadores de uma máquina internacional 

falida que, vagarosamente, terá que ser transformada em outra 

completamente nova.” “... E o ingrediente-chave para consagrar 

esta fórmula é o plano armado para... ‘Quebrar financeiramente 

a máquina internacional’. As nações serão forçadas a recorrer 

ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial para 

escaparem da bancarrota, mas sob a condição de que todos os 

tomadores desses empréstimos abandonem sua soberania em 

favor das Nações Unidas.”36
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Simples premonição ou uma tremenda “Agenda Secreta”, que 

também teria atingido as ensolaradas terras do Ibirapitanga?

LIVRO X

O IMPÉRIO CONTRA-ATACA

“A última vez em que um particular pensara  

no absurdo de solicitar a um governo soberano permissão 

legal para emitir moeda fora em 1941, quando Alfredo 

Loewestein, um financista belga de nariz proeminente, ofe-

receu à sua pátria invadida e devastada pela guerra  

um empréstimo de cinqüenta milhões de escudos,  

destinado à estabilização do franco-belga.

Tudo que ele pedira, em compensação, era um pequeno 

juro... e autorização para emitir papel-moeda da Bélgica. A 

proposta foi violentamente repelida pela família-real.

Afinal, tal privilégio só seria concedido, em quaisquer cir-

cunstâncias, à gangue de Paterson...” 

(N.A.37)

Após quase dois meses de prisão, os hábeis advogados de 

Reis conseguiram, finalmente, sua libertação, em 27 de Agosto 

de 1924, explorando certas tecnicalidades judiciais. Apesar de 

relativamente curto, o tempo passado à detenção fora o suficiente 

para curar-lhe os males da alma e de trazer-lhe novos alentos 

pelo engenhoso plano que ali arquitetou.

Ocorrera-lhe uma brilhante idéia para se capitalizar. Não a 

trivial, a de falsificar cédulas, como ocorria, geralmente, à maioria 

dos golpistas profissionais. Sua enorme criatividade levou-o, 

simplesmente, a imaginar um plano perfeito para obter... dinheiro 

legítimo. Mas, como seria, então, isso possível?

“...Para Alves Reis não existia o que se chama de ‘dificulda-

des lógicas’. Com ele, a concepção precedia imediatamente a 

execução... Dotado de fertilíssima imaginação e atividade mental 

quase febril... nunca se preocupava em verificar se uma idéia 

que lhe ocorrera era exequível ou não. Tudo que ele imaginava 

lhe parecia realizável e até fácil de conseguir. Tal como os mo-

vimentos sistólicos e diastólicos do coração, sua extraordinária 

atividade e sua ousadia sem limites nada mais eram que duas 

manifestações cinéticas da incrível vivacidade de suas imagens 

mentais e da profunda obscuridade em que mergulhavam suas 

inibições residuais...”38

Decidiu, pois, falsificar um contrato de impressão de nova 

série (idêntica à anterior) de notas no valor unitário de 500 escu-

dos, com a efígie de Vasco da Gama, a uma gráfica especializada, 

em nome do Banco de Portugal – como vimos, o banco central 

emissor de moeda, instituição privada com ações nas bolsas de 

valores – o que lhe permitiria obter cédulas de forma fraudulenta, 

porém confeccionadas e distribuídas por uma empresa do ramo, 

com a mesma qualidade das verdadeiras.

Em 1924, Alves Reis contactou vários cúmplices e outros cola-

boradores de boa-fé para pôr o seu plano em marcha. Entre eles, 

os nossos já conhecidos Karel Marang van Ijsselveere, o financista 

holandês e Adolph Hennies (que se declarava filho de pai suíço e 

mãe brasileira); mais um suposto espião alemão, Adriano Silva; os 

portugueses Moura Coutinho; Manuel Roquette e, com especial 

destaque, José Bandeira, aquele cujo irmão, Antonio Bandeira, 

era o embaixador português em Haia.

Alves Reis redigiu, então, com as habilidades de sempre, 

um contrato fictício de encomenda de papel-moeda, obtendo 

nele o aval do diplomata Antonio Bandeira, conseguindo que 

o documento fosse reconhecido em tabelião, assim como fizera 

para legalizar seu diploma de engenheiro. Conhecendo bem os 

meandros do comércio internacional, obteve a validação desse 

contrato pelos consulados da Inglaterra, da Alemanha e França. 

Traduziu o original para o francês e falsificou, com capricho, as 

assinaturas dos dirigentes do Banco de Portugal.

Através de Karel Marang, Aires tentou colocar a encomenda 

numa empresa impressora de papel-moeda na Holanda, mas 

esta, por deficiências técnicas e ética de mercado, remeteu-os 

à empresa britânica Waterlow and Sons Limited, de Londres, 

com efeito, a mesma casa impressora do Banco de Portugal. O 

cacife do jogo se elevara e Alves Reis vislumbrou, finalmente, a 

possibilidade de mandar imprimir seu dinheiro usando as próprias 

matrizes originais das impressões anteriores, feitas especialmente 

para a confecção da série de cédulas “Vasco da Gama”.
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Em 4 de dezembro de 1924, Marang explicou a Sir William 

Waterlow, dono da empresa gráfica, que, por motivos de “segu-

rança nacional” (esta desculpa esfarrapada, como se percebe, 

é bem antiga, porém ainda muito eficaz até hoje, pau pra toda 

obra em situações de aperto), todos “os contactos ligados à 

impressão” deveriam ser secretos, pois o destino das notas 

fabricadas seria a concessão de um vultoso empréstimo para o 

desenvolvimento de Angola. Por essa razão, elas deveriam repetir 

os mesmos números da série já lançada em Portugal, pois seriam 

carimbadas com a palavra Angola, visando à circulação ali restrita. 

Novas cartas, agora destinadas à Waterlow and Sons Limited 

foram também escritas e falsificadas por Alves Reis.

Dessa exata maneira, a Waterlow and Sons Limited cumpriu 

as ordens expedidas pelos documentos forjados, supostamente 

legítimos e expedidos pelo governo e pelo Banco de Portugal. 

Logo, imprimiu 200 mil notas de valor nominal de 500 escudos 

cada, totalizando cerca de 1% do PIB português da época, 

com a efígie de Vasco da Gama – chapa 2 – e a data de 17 de 

novembro de 1922.

A primeira entrega ocorreu em fevereiro de 1925, cerca de 

apenas um ano depois das notas verdadeiras e idênticas terem 

começado a circular. As notas eram remetidas da Inglaterra a 

Portugal, com a ajuda dos seus cúmplices, que utilizavam malotes 

diplomáticos providos por amigos da carrièrre, creditados por 

Holanda e Libéria.

Alves Reis, embora fosse o mentor da fraude e o falsificador 

de todos os documentos, ficava com apenas 25% das notas 

produzidas, distribuindo o saldo entre seus cúmplices e pagan-
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do as despesas do processo fraudulento. Ainda assim, com sua 

pequena parte do dinheiro e recorrendo, outra vez, a trapaças e 

falsificações, fundou o Banco de Angola e Metrópole, em junho 

de 1925. Investiu pesado, também, na bolsa de valores e no 

mercado de câmbio. O seu objetivo final, segundo os biógrafos, 

além da formação patrimonial através de investimentos produ-

tivos, seria adquirir em bolsa o controle acionário do próprio 

Banco de Portugal, para, assim, encobrir as falsificações e abafar 

quaisquer possibildades de reações e investigação. Atingido esse 

objetivo, ele passaria, como pessoa física, a ser o emissor oficial 

da moeda portuguesa e o grande financiador do Estado, um novo 

“Paterson lusitano”!

Durante o verão de 1925, diretamente ou através de “testas-

de-ferro”, ele chegou a comprar as primeiras sete mil ações do 

Banco de Portugal. No final de setembro já tinha nove mil, e, no 

final de novembro, 10 mil. Seriam necessárias, apenas, mais 35 

mil ações para que ele houvesse assumido, definitivamente, o 

controle total do banco central português.

O modo como a fraude foi, finalmente, investigada e des-

coberta; a prisão de Alves Reis; seu julgamento; a condenação 

ao cárcere e o degredo ao exílio, bem como o seu triste final de 

vida, empobrecido e decadente, são matérias que aqui não me 

caberia adiantar em profundidade. O escasso espaço não permite, 

e também não desejo roubar ao estimado leitor o prazer dessas 

instigantes descobertas, passo a passo.

De minha parte, pretendo, ainda, vir a relatar tais porme-

nores, e outros mais, noutra obra específica já em preparo, que 

pretendo dar a lume em futuro muito próximo. Até lá, estimando 

podermos, talvez – quem sabe? –, renconcontrar-nos, o que me 

seria motivo de imenso prazer, deixo-os entregues à saudável 

curiosidade.

Já aos mais inquietos, sem muita paciência por esperas, 

recomendo as excelentes, porém escassas e raras obras da 

bibliografia indicada ao final. Mas, previno-os: garimpá-las não 

será fácil. Talvez, com muita sorte, possam encontrar um ou 

outro exemplar perdido aos sebos, nas estantes de amigos ou 

em mercados estrangeiros, especialmente em Portugal, como a 

mim ocorreu. Paciência e boa sorte!

LIVRO XI

TRISTE EPÍLOGO

“Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão???”

(Antigo ditado português, aqui sob severo questionamento)

Proclamado o rol de culpas e culpados, Alves Reis recebeu 

dura condenação, tornando-se o único banqueiro e empresário 

de colarinho branco, de grande nomeada, a cumprir longa e 

desonrosa pena de prisão fechada. Divulgado o processo, o 

depauperado escudo português veio a sofrer leves perturbações 

cambiais, perdendo mais alguma credibilidade como papel sem 

lastro, uma impactante verdade que, só naquele crítico momento, 

começava a ficar mais clara ao enorme, desavisado, porém distinto 

público. Sérios danos de imagem viriam a alcançar, também, o 

organismo emissor privado de moeda tão frágil, vulnerável, o 

Banco de Portugal.

Outro problema crucial é que, mesmo ante o tremendo 

escândalo, as pessoas ainda não percebiam como era fácil uma 

malta de espertos rapar-lhes as riquezas e os suores, em troca de 

papelinhos pintados e ornados, quase sem nenhum valor...

A 6 de dezembro de 1925, visando empreender o duro 

caminho de volta em busca de recuperação para a credibilidade 

abalada, o Banco de Portugal ordenou a retirada de circulação 

de todas as notas de 500 escudos, substituídas por cédulas de 

impressão mais recente.

De início, a troca fora autorizada apenas até 26 de dezembro. 

Durante esses escassos 20 dias, sairam de circulação 115 mil 

notas, legítimas ou não.

No entanto, em abril de 1932, o Banco de Portugal deter-

minou que fossem “abonadas aos portadores de reconhecida 

boa-fé as notas de 500 escudos (...), quer fossem autênticas, 

quer fizessem parte da fraude, e que tivessem sido impressas 

e entregues por Waterlow & Sons, com prejuízo para o banco 

central português.

A fraude, como principal consequência política, havia trazido 

uma enorme crise de confiança à população, no que dizia respeito 

ao governo e aos poderes públicos. Segundo alguns autores, foi 

DISCRETAMENTE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

51janeiro•fevereiro•março 2008

essa mesma crise a abrir o caminho para a revolução de 28 de 

maio de 1926 que, derrubando o presidente da República, Ber-

nardino Machado, deu origem à ditadura de aragens fascistas e, 

a partir de 1932, ao Estado Novo de Antonio de Oliveira Salazar, 

até hoje tido e havido como um duríssimo mago das finanças.

Salazar (1889-1970) governou de 1932 a 1968, sendo 

substituído por Marcello Caetano, este destituído em abril de 

1974, pela Revolução dos Cravos. Apesar da fama de nacionalista 

ferrenho, jamais recuperaria a soberania monetária para a nação 

portuguesa, deixando-a às mãos dos oligarcas internacionais.

O Banco de Portugal, junto com seus direitos e deveres de 

provedor da política monetária e de órgão emissor, só seria 

nacionalizado em setembro de 1974, em pleno governo militar-

revolucionário. Essa nacionalização teria, necessariamente, que 

ser feita (na ótica da “globalização”, é claro) para que Portugal, 

através de lei específica, pudesse finalmente aderir à Comuni-

dade Européia, em 1986 (sob o governo do social-democrata 

Aníbal Cavaco Silva), cedendo então, novamente, sua soberania 

financeira a terceiros, desta feita ao Banco Central Europeu. Tudo 

isso mera coincidência???

Como se percebe, nem as guinadas à direita ou à esquerda 

ousariam perturbar os planos da oligarquia financeira. 

Num dos mais complexos casos da história judiciária britânica, 

o Banco de Portugal levou a firma inglesa Waterlow & Sons aos 

tribunais londrinos pelo seu displicente desempenho na enorme 

fraude perpretada.

Sir William Waterlow, o proprietário e fundador, foi demitido 

da presidência daquela casa impressora, em julho de 1927. Em 

1929, foi eleito presidente da Câmara (mayor) de Londres, mas 

morreu antes da decisão judicial transitar em julgado.

O espólio do caso Alves Reis deixou-nos, entretanto, algumas 

outras graves lições e motivos para sérias reflexões.

Tendo sido contemporâneo de John Maynard Keynes (*Cam-

bridge, 5 de Junho de 1883; +East Sussex, 21 de abril de 1946), 

naturalmente desconhecendo suas complexas teorias econômicas 

em função da escassa afinidade que manteve com as letras e 

as salas universitárias (apesar do belo diploma de engenheiro 

que, com justo orgulho, ostentava), Alves Reis foi, entretanto, 

bem capaz de corroborar na prática, devido ao seu poderoso 

instinto para os negócios, algumas das mais polêmicas teses do 

controvertido economista e lorde inglês.

Keynes, como se sabe, foi um dos mais influentes economistas 

do século XX. Suas idéias intervencionistas chocavam-se com as 

doutrinas econômicas vigentes em sua época, especialmente as 

que promoviam o laissez-faire, pois estimulavam a adoção de 

políticas de Estado sobre o funcionamento da economia.

Para ele, o livre mercado poderia, durante períodos recessivos, 

não gerar demanda bastante para garantir o pleno emprego dos 

fatores de produção, devido ao “entesouramento” das poupanças. 

Nessa ocasião, seria aconselhável que o Estado criasse déficits 

fiscais para aumentar a demanda efetiva e instituir uma situação 

de pleno emprego. E como, igualmente, não desconhecemos, o 

objetivo de Keynes ao defender a intervenção do Estado na eco-

nomia não era, de modo algum, destruir o sistema capitalista de 

produção. Muito pelo contrário, pois, segundo esse autor, o capi-

talismo é o sistema mais eficiente que a humanidade já conheceu 

(incluindo aí o socialismo). O objetivo é o aperfeiçoamento do 

sistema, de modo que se una o altruísmo social (através do Estado) 

com os instintos do ganho individual (através da livre iniciativa 

privada). Ainda segundo Keynes, a intervenção estatal na economia 

é necessária porque essa união não ocorre por vias naturais, graças 

a problemas do “livre mercado” (desproporcionalidade entre a 

poupança e o investimento e o “Estado de Ânimo” ou, como se 

diz no Brasil, o “Espírito Animal” dos empresários).

Pois bem, Alves Reis, assumindo o duplo papel, o de capitão 

do livre-mercado e o do estatista produtor, gerou e se apropriou 

de capital (teoricamente) estatal, mesmo que pela criação 

fraudulenta de moeda destinada ao seu projeto pessoal de 

enriquecimento. Depois de devidamente “capitalizado”, mesmo 

que de forma espúria, vestiu o chapéu do investidor privado, 

inteiramente voltado aos empreendimentos reais, tangíveis. Não 

foi, como logo se depreeende, um rentista improdutivo qualquer, 

um mero parasita dos ganhos virtuais em juros ou em arapucas 

puramente financeiras, tão comuns na sociedade contemporânea: 

Ele era um verdadeiro entrepreneur, altamente capaz, corajoso 

e profícuo.
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E essa foi a grande, irônica e fundamental diferença entre 

ele e os aventureiros que, legalmente, controlavam o Banco de 

Portugal e, em decorrência, a emissão monetária, os juros, os 

níveis de poupança e de investimento na economia lusa. Reis 

era um desses raros homens que “fazia acontecer”.

Por isso mesmo, tanto Tadeusz Shulz quanto José António Barrei-

ros fazem desse caso a mesma profissão de fé: “...A ironia final é que 

os únicos perdedores foram Reis, seus companheiros, e os impressores 

britânicos. Os portugueses beneficiaram-se consideravelmente com 

a fraude que objetivava roubar o dinheiro do país!...”

A mais correta visão de ambos sobre o caso é o fato de que 

Alves Reis, criando e injetando liquidez na economia de Angola, 

aplicando-a na produção física, portanto sem impactos inflacio-

nários, trouxe enormes ganhos ao sistema econômico. Já a visão 

equivocada foi considerar que Reis ‘”roubava o dinheiro do país”, 

desconhecendo que o direito soberano de emissão monetária, 

uma vez privatizado, já fora de fato e de direito subtraído aos 

portugueses, por conchavos entre governo, políticos e acionistas 

controladores do Banco de Portugal. Quaisquer quantias, por-

tanto, que chegassem às mãos do governo, provindas de lá, só 

viriam na forma de empréstimo com aumento da dívida pública, 

vencendo juros, e contra a cessão de letras do Tesouro português 

como garantia de cada operação. Se ele roubasse a alguém, seria 

aos detentores das ações do banco e da soberania financeira de 

Portugal, não à sua Pátria.

E este foi o irrefutável motivo pelo qual a emissão produtiva 

de Reis, efetivamente, nada custando aos cofres públicos, somen-

te trouxe ganhos ao país, à colônia e ao povo. Uma tremenda 

vantagem que nem a feroz ditadura de Salazar, a que se seguiu 

a esses fatos incríveis, ousou reconquistar. 

Ademais, Alves Reis, revelando-se um patriota de escol ao em-

preender tamanha reação a um poder superior (caso fosse bem-su-

cedido, mesmo que por vias transversas), estaria apenas restituindo 

à cidadania portuguesa a soberania financeira antes confiada ao 

mercado supranacional. Afinal, “Guerra é Guerra”!!!

Outro ponto muito interessante, deixado pela controversa 

herança de Alves Reis, é que a decantada autonomia financeira, 

quando extirpada ao Estado, tal como aqui apresentado, dificilmen-

te retornará ao povo sob a forma de investimentos produtivos.

A tendência de um banco central independente, autônomo, 

privado (ou não), é sentar-se no confortável mecanismo de 

empréstimos particulares ao governo, a juros “de mercado” (cá 
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entre nós, decididos e fixados por ele próprio), cuidando para 

esse tremendo “moto-perpétuo” nunca se esgote, seja ”rolando” 

essas dívidas; seja estimulando as recessões, as contenções de 

salários e aposentadorias; cortando gastos sociais e, finalmente, 

elevando os níveis dos juros cobrados na economia, tudo a 

pretexto de se “dominar as metas de inflação”.

Repare, então, que nos Estados Unidos e na Inglaterra, carros-

chefes do sistema imperial oligárquico, locomotivas que não se 

podem deter sob pena de paralisar todos os vagões que lhes vêm 

a reboque, ao primeiro sinal de crise recessiva logo se reduzem, ali, 

as taxas de juros e estimula-se o crédito fácil ao consumidor, para 

que o trem se ponha novamente a resfolegar e a se mover adiante, 

satisfeito da vida, arrastando sua carga. Já no Brasil...

Por falarmos na nossa pátria, vem-nos uma interessante 

lembrança. Como fomos os mais tradicionais fornecedores de 

metais preciosos ao Império, D. João, ao transferir para cá a 

sede da Corte, contemplou-nos com a criação do Banco do 

Brasil. Desde 1808 como banco integral do Reino-Unido, mais 

tarde exerceu também algumas outras funções de banco central, 

mesmo sendo uma sociedade de economia mista, com acionistas 

privados, suscetível, portanto, de perder tão importantes virtudes 

para desconhecidos, caso governos e parlamentos, mais à frente, 

decidissem pela alienação de suas ações ao público (como, aliás, 

tem sido bastante comum).

Nosso tão malfalado regime militar, entretanto, bem sabia e 

cuidava, zeloso, desse perigo futuro.

Decidiu retirar tais funções ao Banco do Brasil S/A, con-

fiando-as, de forma integral, a um recentíssimo Banco Central, 

criado em 31 de dezembro de 1964 na forma de autarquia 

federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, vinculado ao 

Ministério da Fazenda do Brasil. Federalíssimo e genuinamente 

nacional, portanto!

Assim como os outros bancos centrais do planeta, o BC 

brasileiro é a autoridade monetária principal do país, tendo 

recebido esta competência de três instituições diferentes: a 

Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), o Banco do 

Brasil e o Tesouro Nacional. Com isso, o Brasil escapou ao triste 

destino de seus congêneres europeus, entregues à sanha dos 

controles e das emissões privadas, fora, portanto, do alcance dos 

respectivos governos federais.

Independentes, ou autônomos, que são para atuar segundo 

os embalos do mercado financeiro internacional, podem assim, 

mais facilmente, sofrer influências diretas dos modismos ou dos 

interesses dos mercados, seguindo sugestões da moda ou aquelas 

ditadas por ”acordos internacionais” providos pelos organismos 

ditos “mutilaterais”, como o FMI, o Banco Mundial e o BIS.

Apesar de o Brasil, país de intensa criatividade legal, vir segui-

damente caudatário dessas mesmas receitas (as do “pensamento 

único”, deixando de imprimir moeda própria para tomá-la empres-

tada a juros), esse tremendo mecanismo de suposta dominação 

poderia ser a causa de intenso assédio e das pressões sobre suces-

sivos governos e congressos para a concessão de “independência” 

legal, ou de “autonomia” formal ao nosso Bacen. Barradas por 

fortes resistências nacionalistas que, se não puderam ainda resistir 

a uma incômoda situação “de fato”, dão-nos o consolo de haver, 

ao menos, conseguido impedi-las “de direito”.

Em justiça ao patriotismo dos governos de excessão instaura-

dos em 1964, vem-nos também à memória o fato de que, mesmo 

àquela época de intenso rigor formal e austeridade administrativa, 

muitas tentativas subreptícias de escamotear-se o nosso Banco 

Central ao absoluto controle federal já eram ensaiadas e, limi-

narmente, rejeitadas pelos governantes.

Por isso, deixo aqui o registro de um saboroso episódio, 

com louvável desfecho, havido nos bons tempos nacionalistas 

de outrora, em que os interesses brasileiros prevaleciam sobre 

quaisquer outros.

Narra o ministro Roberto Campos (um expoente do liberalis-

mo e do privatismo), em seu livro de memórias, haver procurado 

o presidente Costa e Silva para sugerir-lhe que promovesse a 

independência do Banco Central, com autonomia operacional e 

mandatos fixos para sua diretoria, visando, assim, argumentava 

ele, “...Torná-lo fiel guardião da moeda e garantir a marcha do 

processo da estabilidade monetária do país”.

Incontinenti, o ex-presidente Artur da Costa e Silva retrucou-

lhe com toda energia e ênfase marcial, na bucha:

“O guardião da moeda brasileira sou eu”.
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Tempos depois, cabisbaixo, jururu, sempre que se lembra-

va do tremendo “passa-fora” Campos resmungava: “Não fui 

compreendido ao lutar por um mandato fixo para a diretoria do 

Banco Central. Pretendia, com a reforma, fortalecê-la frente às 

pressões políticas, na idéia de preservar a moeda e regularizar a 

fiscalização do sistema financeiro...”

Já o caso judicial Aves Reis foi, finalmente, resolvido e encer-

rado em 28 de abril de 1932.

A Waterlow & Sons teve de pagar uma enorme indenização 

compensatória ao Banco de Portugal e, em seguida, faliu.

Os banqueiros centrais privados do império oligárquico, mais 

uma vez, haviam recuperado um fôlego quase perdido em Portugal 

e virado o jogo, definitivamente, a seu favor, sem sérias contusões, es-

coriações ou graves perdas, além do susto e do tremendo sufoco.

Mais uma contundente vitória de um poder oculto demais, 

grandioso demais, implacável demais, impiedoso demais.

Alves Reis jaz, enfim, morto, sepultado, muito bem chorado 

e encomendado.

Vida longa, portanto, para William Paterson, seus dignos 

herdeiros e fiéis seguidores...!!!

brasil@armindoabreu.ecn.br
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Portugal...
Enquanto isso, em

As graves peripécias vividas pelo povo 
português e o ocupante franco-espanhol enquanto 
a Corte de D. João se escondia nas terras do Brasil.

ou

Márcio Scalercio
Historiador
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Dêem-nos razão, Cidadãos Diretores, quanto a esta impertinência da rainha de 
Portugal; para se ir a Lisboa não há nenhum oceano a atravessar. É absolutamente 
necessário que a Espanha o consinta, sobretudo entregando o comando do exército 

a um homem que ela julgue não ter idéias revolucionárias. Se se puder fechar o 
porto de Lisboa aos ingleses, seria preciso que fossem de Londres a Alexandria 

sem arribada. Aliás, isso não deixaria de lhes levantar grandes dificuldades. 
Poderemos achar em Lisboa com que nos ajudar a recobrar a nossa Marinha. 

Trecho da carta enviada pelo comandante do Corpo Expedicionário Francês do Egito, general Napoleão Bonaparte, ao Governo do Diretório.  
Datada do dia 8 de setembro de 1798, o general manifestava seu grave descontentamento quanto às iniciativas portuguesas em favor da Grã-

Bretanha. Extraído da obra de Nicole Gotteri, Napoleão e Portugal. Lisboa, Teorema, 2006.

“

”

E
m agosto de 1798, 

uma esquadra in-

glesa surgiu diante 

de Alexandria com o 

intuito de promover 

um desembarque de tropas. Navegando 

como aliados lado a lado aos navios de 

Sua Majestade Britânica, quatro naus 

de linha e duas fragatas arvoravam em 

seus mastros o pavilhão de Portugal. A 

esquadra pretendia desafiar a posição 

francesa no Egito. Os navios tentaram a 

todo transe desembarcar os soldados em 

Abukir. Mas, o fogo cerrado das baterias 

de costa francesas frustrou seus esforços 

e, assim, a frota foi repelida. Desde a 

época da aventura egípcia, o general 

Bonaparte, antes mesmo de tornar-se 

por inteiro Napoleão, nutria sentimen-

tos hostis e absoluta insatisfação para 

com as ações de Portugal. A partir de 

então, nenhuma das versões históricas 

vividas pelo Corso, o general Bonaparte, 

o Primeiro Cônsul, o Cônsul Vitalício e 

Napoleão I, o Imperador, deram trégua 

ou qualquer alento a Portugal. 

Nenhum dos diversos “Napoleões” 

manifestou sentimentos diferentes do 

que o mais profundo desprezo e desdém 

em relação à Corte Lisboeta. Ao longo 

do tempo, a avaliação de Bonaparte 

sobre a Casa de Bragança manteve-se 

constante. A monarquia portuguesa 

tornara-se fraca, seu vigor se fora, seu 

sangue era ralo. Por gerações, Portugal 

nada mais fora do que um mero vassalo 

da Inglaterra, e para Napoleão, que 

só se preocupava com considerações 

táticas e estratégicas, isso era tudo o 

que importava.  

Portugal era prisioneiro de suas 

circunstâncias históricas e geopolíticas. 

Emparedado da Europa pela Espanha, 

fez-se ao mar. Em apenas 100 anos 

– uma prodigiosa rapidez – explorou, 

aprendeu e soube tirar vantagens 

econômicas dos mares ignotos e das 

terras que os bordejavam, quer a Orien-

te, quer a Ocidente. Mas os ganhos 

auferidos além-mar não alteraram as 

circunstâncias puramente européias de 

Portugal. As terras magras e acidentadas 

só podiam suster uma agricultura de 

produção de grãos acanhada. No alvo-

recer da modernidade, a obsolescência 

das técnicas agrícolas habituais dos 

camponeses lusitanos agia como uma 

verdadeira praga. A pesca mantinha-se 

num estágio artesanal. As farinhas, os 

laticínios, as carnes e o pescado salgado 

só chegavam ao reino trocados pelos 

produtos do além-mar ou graças aos 

vinhos, o azeite e o sal produzidos em 

Portugal. Desde fins do século XVII, a 

débâcle das posições orientais, devas-

tadas pela guerra contra os holandeses, 

redundou numa dependência cada vez 

maior dos bens do Brasil. Caso por 

alguma razão o reino se visse privado 

das vitualhas americanas, seu comércio 

europeu feneceria e a nação correria o 

risco de passar fome.

AQUI D’EL REI!
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Mesmo abraçado à aliança inglesa, Portugal 
tentou abrigar-se atrás de uma neutralidade 
formalmente declarada. O governo luso cumulava 
de prodigalidades e rapapés os representantes da 
França revolucionária em Lisboa

Ao mesmo tempo, a custa de muitas 

espadeiradas e disparos de mosquetes, 

Portugal conseguira manter o espanhol 

ao largo – salvo o breve período da 

União das Coroas Ibéricas (1580-1640) 

– garantindo os acanhados limites fron-

teiriços da “jangada de pedra”, como 

quer Saramago. Em pleno alvorecer do 

século XIX, a situação socioeconômica 

portuguesa parecia estagnada. Um 

sistema político nos moldes do Antigo 

Regime, que dependia das sortes e 

dos azares da empresa colonial. Uma 

nobreza tradicional, que sem ter muito o 

que extrair das rendas do campesinato, 

dependia dos favores e benesses conce-

didos pelo rei mercador. A monarquia, 

em razão das obrigações do Padroado, 

também tinha a função de redistribuir os 

dízimos que sustentavam o clero. Este, 

à semelhança da divindade, assumia 

os contornos de uma onipresença que, 

além de exigir preces devotadas, de-

vorava recursos econômicos de monta. 

A Revolução Francesa e suas conse-

qüências só confirmaram a velha toada 

histórica portuguesa: da Europa só se 

podia esperar perigos e ameaças. Todas 

à presença britânica em Portugal eram 

respondidas com desculpas, pondera-

ções e afirmações categóricas de que 

enérgicas providências em defesa da 

neutralidade estavam em andamento. 

No desejo de acalmar Napoleão, os 

delegados portugueses em Paris sequer 

se esqueciam de mimosear Talleyrand, 

o ministro das Relações Exteriores com 

propinas regulares. Assim um Talleyrand 

com as algibeiras fornidas com ouro do 

Brasil tentava desviar as atenções do 

Corso para outros assuntos. 

M
as a Napoleão nada 

escapava. Como pode-

ria ignorar a massa de 

emigrados franceses 

residentes em Portugal e ocupando 

cargos na governança? Era impossível 

desconhecer que desde 1797 o exército 

português contava com nada menos do 

que três regimentos do “Cocar Branco”, 

integrados por emigrados de França, e 

ainda por cima com os soldos pagos pela 

Inglaterra. Eram igualmente irritantes as 

informações quanto à freqüência com 

que as frotas da Marinha Real, transpor-

as esperanças provinham do mar. O 

carcomido Antigo Regime luso sentiu-se 

acuado pela maré revolucionária conti-

nental. Restava estreitar seus vínculos 

com um velho aliado, a Inglaterra, 

disposta a tudo para evitar o progresso 

de uma hegemonia européia exclu-

sivamente francesa. Uma aliança de 

conveniência, jamais fundamentada em 

princípios. No universo das ideologias, a 

Inglaterra parlamentar entendia o go-

verno português a partir de um ponto de 

vista basicamente arqueológico, ou, na 

melhor das hipóteses, como uma peça 

de antiquário. O governo português, 

igualmente, não nutria identificação 

ou afinidade com o parlamentarismo 

britânico. Além do mais, aos olhos dos 

portugueses, mais católicos do que o 

papa, os ingleses sempre seriam uma 

nação de hereges.  

Mesmo abraçado à aliança inglesa, 

Portugal tentou abrigar-se atrás de uma 

neutralidade formalmente declarada. 

O governo luso cumulava de prodiga-

lidades e rapapés os representantes 

da França revolucionária em Lisboa. 

Todas as reclamações francesas quanto 
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Bonaparte era um homem viajado. Ora 
estava em Milão, ora, em Berlim, às vezes 
deslocava-se para Viena ou corria de volta a 
Paris. Na Espanha, esteve apenas uma vez. Em 
Portugal, jamais pisou

tando tropas para Gibraltar ou alhures, 

arribavam no porto de Lisboa. 

O príncipe regente, D. João, bem 

que se esforçou para apaziguar as iras 

napoleônicas. Dificilmente nos anais da 

história da diplomacia se viu conteúdo 

de correspondência da autoria de um 

príncipe real mais lamuriento, patético e 

tangenciador das questões principais do 

que o das cartas de D. João endereçadas 

a Napoleão. Melhor seria para a honra e 

a nomeada de seu Trono se nada hou-

vesse escrito. Tais conteúdos só serviam 

para reforçar os preconceitos do Corso 

contra a Casa de Bragança. 

1801 – A GUERRA DAS LARANjAS

Napoleão agiria contra Portugal, e o 

faria aliado à Espanha do rei Carlos IV. 

O governo francês procurava impor sua 

tutela sobre a Espanha à semelhança da 

hegemonia inglesa sobre Portugal. Os 

enviados franceses junto a Godoy, o vá-

lido do rei Carlos, trataram de converter 

os espanhóis à causa antilusitana, não 

apelando apenas para ameaças veladas 

ou explícitas, mas adoçando-lhes a boca 

com promessas relativas à partilha do 

território português. Napoleão imagi-

nava fazer com Portugal algo similar ao 

que fizera com a Itália. Seu objetivo final 

era neutralizar para sempre a Casa de 

Bragança, colocar em Lisboa um príncipe 

francês e conceder algumas vantagens 

territoriais ao espanhol. Esse plano, po-

rém, contava com três graves problemas. 

O primeiro, a Itália já era esfacelada de 

véspera. O rearranjo orquestrado pelos 

franceses foi apenas mais um dos muitos 

que os territórios italianos passaram, e 

ainda teriam de passar até a unidade 

nacional efetiva conquistada em 1870. 

Já as convicções nacionais portuguesas 

eram antigas, sólidas e, como veremos 

adiante, inabaláveis. Observadores pós-

teros dotados de alguma argúcia, mes-

mo entre os franceses, se inclinaram a 

declarar que só com a extinção da nação 

lusa seria possível retalhar o território 

português. Segundo, o espanhol, mesmo 

saboreando os agrados territoriais, de 

modo algum era um aliado convicto. 

Havia desconforto e uma ira surda entre 

o povo quanto à sem-cerimônia com que 

tropas francesas perambulavam pelo rei-

no. Terceiro, Napoleão tentava resolver 

seu jogo ibérico sempre à distância, por 

intermédio de representantes, cartas 

de instruções, memorandos e opiniões 

firmadas a partir de informes de segunda 

mão. Bonaparte era um homem viajado. 

Ora estava em Milão, ora em Berlim, 

às vezes deslocava-se para Viena ou 

corria de volta a Paris. Na Espanha, 

esteve apenas uma vez. Em Portugal, 

jamais pisou. Enquanto marchava pela 

Europa trucidando exércitos adversários, 

amedrontando cabeças coroadas ou 

arranjando a vida dos parentes com 

majestosos empregos, Napoleão jamais 

teve tempo de assumir pessoalmente e 

com consistência a direção dos negócios 

ibéricos. 

S
eus planos contra Portugal 

para o ano de 1801 rece-

beram ajuda adicional da 

Inglaterra. O velho aliado 

nada faria naquele momento para acudir 

os lusos em apuros. Momentaneamente, 

a opinião pública britânica cansara-se 

da guerra, e o governo Pitt, que tudo 

fazia para manter as hostilidades, foi 

substituído pelo gabinete de Addington, 

cujo propósito era antagônico. França 

e Inglaterra começavam a viver num 

clima que culminaria na paz firmada 

pelo Tratado de Amiens, de março de 

1802. Um hiato, uma trégua, nada de 

paz consolidada. Logo estariam às turras 

novamente. Mas suficiente para que uma 

força franco-espanhola invadisse Portugal 

sem enfrentar oposição da Inglaterra.

AQUI D’EL REI!
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A invasão, ocorrida em maio de 

1801, provocou um conflito que durou 

apenas 10 dias. O episódio todo ficou 

conhecido como a “Guerra das Laran-

jas” em virtude de terem os soldados 

espanhóis, durante o sítio contra Elvas, 

cortado ramos de laranjeira sob as 

fortificações da cidade e os enviarem 

como penhor para a rainha de Espa-

nha, Dona Maria Luíza. O absoluto 

“corpo mole” exibido pelo espanhol 

definiu a brevidade do conflito. Longe 

de conquistar Portugal, mesmo com o 

auxílio de um corpo de exército francês, 

firmou-se com os Bragança atemori-

zados o Tratado de Badajoz. Na letra 

do acordo, Portugal comprometia-se 

a pagar uma pesada indenização à 

França. Cedia ainda pequenas faixas 

territoriais à Espanha. Ficava determi-

nado que o reino fecharia seus portos 

às naus inglesas, que os navios daquela 

nação surtos em portos lusos seriam 

apresados e os bens dos mercadores 

ingleses confiscados. Conforme o leitor 

pode notar, o governo português com-

prometia-se com duras promessas. Mas 

sabia melhor do que ninguém que suas 

circunstâncias políticas o impediriam de 

cumprir todas elas. 

O DECRETO DE BERLIM –

21 DE NOVEMBRO DE 1806

Antes de mais nada, falemos de 

uma outra data, 21 de outubro de 1805. 

Nesse dia os projetos napoleônicos de 

invasão das ilhas britânicas naufragaram 

peremptoriamente com a destruição da 

esquadra combinada franco-espanhola 

em Trafalgar. Com o episódio, o impe-

rador parece ter aprendido uma dura 

lição. Empenhar dinheiro na construção 

de navios de linha, novinhos em folha, 

adicionar pela ameaça a frota espanhola 

e assim engrossar o poderio naval fran-

cês em termos numéricos, nada disso era 

suficiente para montar uma esquadra 

fadada ao sucesso. Trafalgar representou 

a vitória de uma tradição naval britânica 

arquitetada passo a passo, com organi-

zação bem estruturada e uma determi-

nação de propósitos fundamentada no 

hábito de vencer. 

D
e certo modo, os canhões 

vitoriosos de Nelson abre-

viaram o que restava da 

paciência de Napoleão 

em relação aos negócios ibéricos. O im-

perador imaginava eliminar as delongas 

e protelações espanholas liquidando a 

Casa de Bourbon, engaiolando o novo 

rei, Fernando VII, e colocando no trono 

o irmão mais velho, José Bonaparte. 

Quanto a Portugal, o expediente seria 

o do ultimato seguido por invasão. 

Gaiolas para cabeças coroadas eram 

artigos de modo algum escassos para 

o imperador, e fazia tempo existia uma 

reservada para abrigar o príncipe regen-

te de Portugal. 

O ultimato veio por intermédio 

do Decreto de Berlim que criava o 

Sistema Continental. Uma vez privado 

de qualquer recurso de monta dotado 

de canhões e que flutuasse, Napoleão 

elaborou a estratégia de estrangular 

o comércio e o poderio naval inglês a 

partir da terra, fechando todos os portos 

europeus aos navios britânicos. Na ver-

dade a Marinha Real, forte como nunca, 

mantinha unidades navais engarrafando 

cada um dos portos importantes da 

Europa, interrompendo as ligações do 

Velho Continente com as demais partes 

do globo. Deixo ao leitor a solução para 

o ocioso dilema relativo a quem de fato 

estava bloqueando quem. 

Napoleão não tardou a fazer saber 

à Corte de Bragança que esta devia 

urgentemente tomar uma decisão: 

aderir ao Sistema Continental ou filiar-

se definitivamente à Política Insular. A 

França desconhecia qualquer alternativa 

a estas duas possibilidades. O Sistema 

Continental anulava completamente a 

posição de neutralidade. A hesitação 

seria respondida imediatamente com 

guerra e invasão. 

A FUGA E A SITUAÇãO DE QUEM FICOU

Todos sabemos que a decisão do 

governo português foi pela fuga para o 

Brasil. Tal possibilidade, aliás, era aven-

tada desde muito tempo. Sem condições 

de enfrentar uma invasão francesa e 

com o príncipe regente acalentando 

pouca disposição em tornar-se hóspede 

das gaiolas imperiais, optou-se pelo 

abandono do reino como uma forma de 

salvar a monarquia. Ademais, os próprios 

aliados ingleses, claramente adeptos da 

decisão da fuga da Casa de Bragança, 

manifestaram que não tinham condições 

militares de mobilizar e transferir para 

Portugal um exército forte o bastante 

para impedir uma invasão francesa e 

salvar o reino. Finalmente a Corte sabia 

que o governo inglês era temerário. 

Ainda estava fresco na memória de toda 

a Europa o episódio de Copenhagen. 

Em setembro de 1807, a mera suspeita 

de que Napoleão pudesse invadir a 
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Dinamarca e apossar-se da esquadra do 

país, levou os ingleses a intimar o rei da 

Dinamarca a entregar todos os seus oito 

navios de linha à Marinha Real. A recusa 

indignada dinamarquesa acarretou um 

bloqueio naval contra Copenhagen, 

seguido por um ataque por terra e um 

impiedoso bombardeio da cidade. Toda 

a Europa ficou chocada. Copenhagen 

nada mais era do que uma “cidade de 

bonecas”, repleta de capelas luteranas 

e com gente pacífica que só desejava 

cuidar de suas vidas. Após a morte de 

dois mil civis e a destruição de 30% das 

edificações da cidade – durante dois dias 

os ingleses dispararam por volta de 14 

mil canhonaços contra Copenhagen – o 

rei cedeu e entregou a frota. A Corte 

de Bragança nutria uma certeza abso-

luta que a esquadra britânica sequer 

pestanejaria em submeter Lisboa ao 

mesmo tratamento que dispensara a 

Copenhagen. 

Napoleão destacara para o co-

mando do Exército de Portugal o 

coronel-general Jean Andoche Junot, 

um de seus ajudantes-de-campo e 

durante algum tempo o comandante 

do regimento dos Hussardos da Guar-

da Imperial. Junot liderava uma força 

franco-espanhola invasora por volta de 

40 mil homens. Ao cruzar a fronteira, 

não enfrentou grande oposição das 

forças militares lusas. No entanto, a 

marcha de suas tropas fora árdua. As 

terras da Espanha por onde passaram 

eram inóspitas e as de Portugal, mais 

ainda. O avanço francês deu-se em 

pleno inverno. Chuvas importunaram a 

coluna por todo o trajeto e fazia um frio 

gélido, úmido e desagradável. Além do 

mais, o reino de Portugal não primava 

pelo bom estado de suas estradas e 

caminhos. O relevo difícil e os lamaçais 

estragaram os calçados dos soldados 

com fulminante rapidez. Junot entrou 

em Portugal desprovido de bons mapas 

para as regiões que iria atravessar. Na 

verdade, era possível que tais mapas 

sequer existissem. Por toda marcha, 

em ambos os lados da fronteira, os 

soldados podiam sentir no mutismo 

mal humorado dos camponeses uma 

hostilidade pesada, inconformada e 

malévola. Mesmo durante esse perío-

do inicial da invasão, soldados que se 

desgarravam da coluna podiam sumir 

misteriosamente para jamais serem vis-

tos novamente. Camponeses soturnos 

liquidavam-nos a golpes de navalha e 

ancinho, dando sumiço nos corpos. Um 

prelúdio daquilo que logo iria acontecer 

em grande escala nos reinos ibéricos. 

Junot entrou em Lisboa no dia 30 de 

novembro de 1807. Deixara pelo 

caminho três mil soldados doentes 

em hospitais e enfermarias de 

campanha. O número dos desgarrados 

é desconhecido. As colunas francesas 

maltrapilhas, exaustas e com os calçados 

em pandarecos de modo algum impres-

sionaram positivamente os lisboetas que 

assistiram sua chegada.  

O general, no primeiro momento, 

mostrou-se disposto a entrar em 

entendimentos com a junta governa-

tiva nomeada pelo príncipe regente, 

estruturando uma administração que 

contaria com personalidades francesas 

e portuguesas nomeadas pelo regente. 

Junot, por seu lado, presidiria o governo 

como uma espécie de procônsul do 

imperador em Portugal. 

Lisboa esvaziara-se. Além da Corte 

que escapara para o Brasil, muitos 

daqueles que tinham recursos fugiram 

para a Inglaterra ou para as províncias. 

Várias lojas estavam fechadas e os 

víveres começavam a faltar. O príncipe 

regente levara consigo os tesouros do 

governo, o dinheiro era escasso e os 

preços, naturalmente, dispararam. As 

autoridades portuguesas que ficaram, 

sem grandes opções, imaginaram que 

era de bom alvitre colaborar com os 

franceses. O Cardeal-Patriarca de Lisboa, 

José Francisco de Mendonça, e o Grande 

Inquisidor José Maria de Melo reco-

mendaram aos fiéis que se quedassem 

calmos e obedecessem às autoridades. 

Ao sul, tropas espanholas ocupavam o 

Alentejo e ao norte apoderaram-se da 

cidade do Porto. 

O campesinato, o baixo clero e as 

pessoas comuns de uma maneira geral 

precisaram de tempo para ruminar tudo 

aquilo. A Casa de Bragança dera com o 

sebo nas canelas sem esboçar qualquer 

reação. Abandonara o reino à sua pró-

pria sorte. O inimigo ancestral, o detes-

tado espanhol, montava guarda sobre 

as fortificações que sempre o repeliram. 

Um francês pavoneava-se como o chefe 

do governo em Lisboa, e os príncipes da 

igreja recomendavam calma. É possível 

que o retardo na reação mais decidida 

se devesse ao tempo necessário para a 

digestão de toda aquela refeição. 

Junot tentava entrar em associação 

com os representantes da “Luzes” em 

Portugal. Cultivou uma aproximação 

com a Maçonaria do reino – o próprio 

AQUI D’EL REI!
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Toda a literatura sobre os marechais e generais 
napoleônicos menciona a inclinação desses 
militares por propinas, saques, arrestos e 
confiscos em proveito próprio. Em Portugal, o 
general francês simplesmente seguia a moda

general era um maçom – e desferiu agra-

dos na direção dos membros da Aca-

demia de Ciências de Portugal. Ambas 

as sociedades, contudo, recepcionaram 

tais afagos com cautela. Os membros da 

Academia, inclusive, esboçaram alguma 

resistência, pois circulavam rumores de 

que Napoleão, sempre ávido de entulhar 

os museus franceses de preciosidades, 

disparava olhares bovinos na direção do 

acervo da Academia. Ainda no terreno 

das boas intenções, Junot empenhou-se 

em orquestrar uma reforma do velho 

sistema jurídico português. Nada me-

lhor para mostrar o caráter reformista e 

redentor dos franceses do que introduzir 

em Portugal as maravilhas do Código 

de Napoleão. 

O imperador, mesmo estando longe, 

interferia o tempo todo na governança 

de seu representante. Ordenou que 

este reunisse os soldados do exército 

regular português e com eles formasse 

uma Legião Portuguesa, despachando-

os para a França. Napoleão raciocinava 

que quanto menos soldados profissio-

nais existissem em Portugal, menores 

seriam os problemas de Junot. Desejava 

ainda que alguns membros das famílias 

notáveis fossem enviados para a Corte 

Imperial em Paris. Evidentemente, Na-

poleão queria reféns ao alcance de sua 

mão como uma garantia para o bom 

comportamento da elite lusa. Algumas 

personalidades foram enviadas para 

Paris e por lá ficaram até o ano de 

1814. O imperador, como sempre, era 

um sujeito ávido por dinheiro. Nada a 

estranhar, pois as despesas do Império 

eram formidáveis. A isso se deve somar 

o fato de que os governos dos exércitos 

invasores cultivam a tese de que os 

povos invadidos é que devem pagar 

pela presença das tropas de ocupação. 

Expediente em voga até hoje, deve-se 

ressaltar, bastando para corroborar esta 

afirmação a coleta de testemunhos entre 

afegãos, iraquianos e palestinos. 

N
o quesito dinheiro, o impe-

rador uma vez mais mira-

va Portugal pensando na 

Itália. Quando ainda era 

somente o general Bonaparte, aliviara 

as agruras financeiras que afligiam a 

França revolucionária saqueando lite-

ralmente a Itália. Isto posto, ordenara a 

seu general a cobrança de um imposto 

extraordinário sobre Portugal. Mas se a 

Itália dos tempos do jovem Bonaparte 

se assemelhava a um pavão dotado 

de penugem exuberante, Portugal de 

Junot ajustava-se mais à feição de 

um galo magro e careca. O reino era 

pobre, e por causa da evasão da Corte, 

da interrupção do comércio do Brasil 

e da presença das tropas estrangeiras 

em seu solo, de pobre degradara-se 

à condição de arruinado. O imposto 

extraordinário foi recolhido, embora 

jamais tenha alcançado as cifras 

almejadas pelo imperador. Um fator 

lateral que igualmente atrapalhava era 

a cupidez dos funcionários franceses 

em missão no reino, a começar pelo 

próprio Junot. Toda a literatura sobre 

os marechais e generais napoleônicos 

menciona a inclinação desses milita-

res por propinas, saques, arrestos e 

confiscos em proveito próprio. Em Por-

tugal, o general francês simplesmente 

seguia a moda. Finalmente Napoleão 

determinou que em todos os prédios 

governamentais a bandeira de Portugal 

fosse substituída pela tricolor francesa. 

A ordem foi cumprida a partir do dia 15 

de dezembro de 1807.
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Esse conjunto de ações empreendi-

das pelo invasor, em pouco tempo, con-

tribuiu sobremaneira para que o mudo 

desgosto popular se convertesse em viva 

rebelião. Além da ruína econômica, dos 

abusos cometidos pelas tropas de ocu-

pação francesas, devemos ater-nos às 

questões de natureza simbólica. O caso 

da troca de bandeiras é sintomático. 

Para os portugueses, especialmente os 

mais simples, o pavilhão do país não era 

meramente um símbolo nacional ou da 

monarquia. Tratava-se de uma bandeira 

de origem sagrada, revelada ao primeiro 

monarca, D. Afonso Henriques, o bata-

lhador, numa visão em que apareceu o 

próprio Jesus. É o pavilhão das quinas 

e das chagas de Cristo. A abolição das 

quinas nada mais significava do que 

uma prova cabal da impiedade francesa. 

Rumores de sebastianismo começaram 

a se espalhar pelas feiras e aldeias 

camponesas. A conspurcação do solo 

do reino pelos sacrílegos franceses seria 

purgada quando o rei D. Sebastião, o 

desejado, emergisse do mar com seu 

exército dourado. 

O OVO DE 1808

Os milagres e portentos começaram 

a acontecer. Em Lisboa, no dia 9 de mar-

ço de 1808, um sujeito chamado José 

Carlos da Costa, residente à Rua das Tai-

pas, encontrou um ovo em que estavam 

estampadas as iniciais V.D.S.R.D.P. Ora, 

toda a pessoa minimamente informada 

sabia que tais iniciais significavam “Viva 

Dom Sebastião Rei De Portugal”. O ovo 

em questão continha um claro aviso 

acerca da proximidade da chegada do 

Desejado, de seu exército santo e da 

redenção. A notícia do milagre espalhou-

se provocando um início de rebelião no 

bairro. Uma aglomeração de aproxima-

damente duas mil pessoas foi dispersada 

por soldados franceses brandindo suas 

baionetas. Nesta mesma época, violen-

tos levantes camponeses estouraram 

na província de Trás-os-Montes. Meses 

depois, durante a procissão do Corpo 

de Deus na cidade do Porto, o povo se 

sublevou. O bispo António de San José, 

monge de Cartuxa, contando com o 

apoio dos membros da Ordem de São 

Domingos e de São Jerónimo, manifes-

tou-se favorável à sublevação. As tropas 

espanholas fugiram do Porto, não só por 

se sentirem incapazes de fazer frente à 

ira popular, mas também porque a re-

belião contra José Bonaparte crescia na 

Espanha. A junta governativa do Porto 

convocou o vice-reitor da Universidade 

de Coimbra, Manuel de Aragão Trigoso, 

para assumir a presidência do governo. 

Este organizou batalhões de estudantes 

comandados por professores. A junta 

do Porto celebrou uma aliança com os 

líderes rebeldes espanhóis da Galícia. 

Uma vez escorraçado do reino luso e 

assumindo a condição de adversário 

dos franceses, nada impedia que mesmo 

o espanhol pudesse transitar para a 

condição de aliado. Ao sul teve início 

o levante do Alentejo. Évora foi sitiada 

por tropas francesas que, logo após 

superarem as defesas, promoveram 

pavoroso massacre. 

OS DESEMBARQUES INGLESES E  

O MALOGRO DO GOVERNO jUNOT

Os ingleses jamais teriam condições 

de intervir militarmente na península, 

não fosse a oportunidade criada pela 

revolta popular luso-espanhola. No caso 

português, que nos interessa mais de 

perto, era a nação inteira que se mobi-

lizava contra o ocupante. Soldados fran-

ceses capturados eram impiedosamente 

massacrados pela população. Não havia 

muito o que as juntas governativas pro-

visórias pudessem fazer – ou mesmo de-

sejassem fazer – para impedir tal estado 

de coisas. O general Junot não contava 

mais com o apoio de tropas espanholas 

que, diga-se de passagem, estavam en-

xotando o rei José de Madri. Foi a revolta 

popular que criou as condições para que 

no dia 23 de junho de 1808 o general 

Arthur Wellesley e um contingente de 

tropas britânicas desembarcassem nas 

proximidades do Porto. 

I
ntegrante da nobreza anglo-

irlandesa, Wellesley chegara ra-

pidamente ao posto de general, 

graças à influência política do 

irmão mais velho e ao modo compe-

tente que se conduziu em campanhas 

militares na Índia. O esnobismo crônico 

que imperava entre a alta oficialidade 

do exército britânico percebia Wellesley 

como um general irlandês de segunda 

classe, um mero “general de cipaios” 

(soldados indianos treinados por oficiais 

ocidentais). Wellesley não ligava a míni-

ma para isso. Em primeiro lugar porque 

depositava uma confiança inabalável 

em sua competência profissional; em 

segundo, porque em matéria de esnobis-

mo, ele podia ser pior do que o exército 

e a marinha reunidos. Jamais fora seu 

desejo vegetar em algum posto confor-

tável. O que o general almejava eram 

AQUI D’EL REI!
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oportunidades de serviço e distinção. A 

mesma peculiar forma de inquietação 

que impelira Napoleone Buonaparte a 

tornar-se Napoleão I, faria com que um 

dia, Arthur Wellesley  se convertesse 

no Duque de Wellington. Quando ficou 

claro que os levantes de Portugal criaram 

as condições para uma intervenção bri-

tânica na península, Wellesley trabalhou 

duro pela nomeação para o comando. 

Onde há risco, há oportunidade. 

Em meio a uma campanha fulminan-

te – considerando que Wellesley chegara 

a Portugal em 23 de junho – um exército 

anglo-português contando com 14 mil 

homens marchou contra os franceses 

derrotando-os na Batalha de Roliça, 

em 19 de agosto de 1808. Reforçado 

por mais quatro mil soldados britânicos, 

marchou diretamente sobre Lisboa. A 

batalha decisiva entre os 12 mil homens 

de Junot e os quase 18 mil soldados de 

Wellesley, que dividia o comando com 

o general português Bernardino Freire, 

deu-se em Vimeiro – 21 de agosto de 

1808. A vitória dos anglo-portugueses 

foi referendada pela convenção de Sin-

tra, firmada em 30 de agosto de 1808, 

que garantia a evacuação dos franceses 

por navios fornecidos pelos britânicos. 

O que se seguiu em Portugal foi a 

substituição do proconsulado francês 

pela tutela britânica. O governo inglês 

usaria o território luso como uma cabe-

ça de ponte para levar a guerra contra 

os franceses na Espanha. Ao mesmo 

tempo, Napoleão não se conformaria, 

nem com a situação de ver seu exército 

corrido de Portugal, nem em assistir 

passivamente o reino tornar-se um 

protetorado inglês. 

MAIS DUAS INVASõES FRANCESAS  

E A DERROTA FINAL DO IMPERADOR

No ano seguinte o imperador decidiu 

ir à Espanha pessoalmente no comando 

do exército para devolver a seu irmão 

José o trono de Madri. Quanto aos 

negócios de Portugal, resolveu que 

enviaria alguém de seu primeiro time de 

marechais. O novo Exército de Portugal, 

contando com 19,5 mil soldados de in-

fantaria e quatro mil cavalarianos, seria 

comandado pelo duque da Dalmácia, o 

marechal de França Jean-du-Dieu Soult. 

Atuando em apoio a Soult, um outro 

famoso marechal deveria participar da 

campanha portuguesa: aquele que Na-

poleão apelidara “o bravo dos bravos”, 

o marechal Ney. 

Após cruzar a fronteira, o exército 

francês não teve nem trégua nem quartel 

da parte do povo português. Os ânimos 

exaltados do ano anterior continuavam 

flamando. O povo se portava de modo 

temerário, mesmo para com os membros 

de seu próprio exército nacional. O 

general Bernardino Freire de Andrade, 

ao decidir abandonar uma posição por 

razões estratégicas, foi prontamente 

massacrado pelos camponeses como 

traidor. O general Valongo, ao permitir 

que os franceses cruzassem o rio Ave, 

foi feito em pedaços no ato, juntamente 

com os oficiais de seu estado-maior. 

Soult cruzou a província do Minho, onde 

até as pedras da paisagem e os azulejos 

das igrejas e moradas elegantes eram 

antifranceses. Soult conseguiu retomar 

a cidade do Porto e seu próximo mo-

vimento seria tentar a reconquista de 

Lisboa. Seu exército, porém, se enfra-

quecera deveras durante o percurso. A 

total impossibilidade de pacificação do 

país obrigara-o a deixar guarnições em 

diversos lugares, e o marechal Ney, nem 

um pouco satisfeito em estar sob o co-

mando de Soult – de um modo geral os 

marechais de Napoleão se detestavam 

mutuamente – atrapalhava a campanha 

de todos as formas que podia. 

A
s possibilidades de suces-

so francês minguaram 

mais ainda com a notícia 

de que Wellesley reunira 

um exército de 25 mil bem treinados e 

descansados soldados anglo-portugue-

ses em Lisboa. Desde essa época surgiram 

graves desavenças entre Wellesley e os 

membros portugueses da junta gover-

nativa do país. Os funcionários lusos 

desejavam que o exército marchasse ao 

encontro do invasor e o expulsasse do 

reino sem demora. Quanto mais depressa 

o francês fosse combatido e derrotado, 

menores seriam os prejuízos para Portu-

gal. Wellesley, por seu turno, não tinha 

a menor intenção de desgastar suas 

tropas. Na verdade defendia abertamente 

que os portugueses adotassem a tática 

desertificação da terra contra o inimigo. 

Pouco se importava com os prejuízos do 

reino, pouco se importava com as agruras 

do povo. Por toda a sua vida, Wellesley 

devotou explicitamente um desprezo 

enfadado em relação ao próprio povo 

britânico. Certamente sua opinião quanto 

aos portugueses era bem pior. 

O marechal Soult avaliou correta-

mente que não reunia as condições 

necessárias para enfrentar vitoriosa-

mente o exército de Lisboa. Concluiu 

ainda que deveria retirar-se de Portugal 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

68

Com a fuga, D. João converteu-se num Dom 
Sebastião, o desejado, às avessas. Enquanto o 
último emergiria do mar com um exército encantado 
para redimir Portugal, o primeiro fez-se ao mar e 
contribuiu para a ruína do reino

o mais depressa possível. Todos os dias 

suas unidades sofriam baixas infringidas 

por ataques de camponeses furiosos. As 

linhas de suprimento eram regularmente 

cortadas, e Portugal estava arruinado 

demais para que as tropas pudessem 

viver exclusivamente da pilhagem. 

Soult jamais poderia gabar-se de sua 

performance durante a campanha 

portuguesa, mas demonstrou grande 

habilidade em conseguir desengajar seu 

exército daquele atoleiro antes que fosse 

inteiramente destruído. 

No ano seguinte, 1810, uma terceira 

força invasora francesa entrou em Portu-

gal. Desta vez, à frente das tropas estava 

nada mais nada menos do que o príncipe 

de Essling, duque de Rivoli, o marechal 

de França Jean-André Masséna. Seu 

exército era imponente: 65 mil – dentre 

eles, 11 mil cavalarianos. O plano de 

Masséna era o de marchar diretamente 

contra Lisboa e liquidar os ingleses. 

Contudo, tal propósito era obstado pelas 

ações hostis da população ao longo do 

caminho. As desventuras vividas pelo 

exército de Soult atazanavam igualmen-

te as colunas de Masséna. 

Wellesley, por seu lado, resolveu 

finalmente sair da “toca” lisboeta e 

colocar seu exército em campo. Os 

franceses haviam conquistado Almeida e 

Coimbra. A junta governativa portugue-

sa o intimou a reagir. Acusaram o irlan-

dês de letargia criminosa e levaram seu 

protesto ao governo britânico. Wellesley, 

diante de toda a pressão, porém sempre 

exibindo um ar de enfado, curvou-se ao 

inevitável e marchou com o exército com 

o intuito de interceptar os franceses. 

E
m toda a sua carreira 

militar, Wellesley caracte-

rizou-se como um general 

que sabia esplendidamen-

te selecionar os terrenos onde iria travar 

combate. Ocupou uma área de elevações 

denominada Serra do Buçaco, ocultan-

do boa parte de suas linhas das vistas 

francesas atrás dos morros. Sob o seu 

comando, em Buçaco, havia cerca de 45 

mil homens para enfrentar os 65 mil de 

Masséna. Não obstante a inferioridade 

numérica, toda a vantagem do terreno 

estava do lado dos anglo-portugueses. 

Ocupavam uma forte posição defensiva, 

significando, portanto, que a iniciativa 

do ataque seria dos franceses. 

Masséna atacou a posição inimiga 

no dia 27 de setembro de 1810, e logo 

viu-se em apuros. Em primeiro lugar, 

não sabia qual o número de efetivos 

do inimigo, que mantinha boa parte de 

suas unidades ocultas atrás dos morros, 

o que tornava ineficaz os disparos da 

artilharia francesa. Em segundo lugar, 

para atacar, as tropas de Masséna ti-

nham de carregar morro acima, cabendo 

aos anglo-portugueses simplesmente 

o trabalho de repelir o inimigo morro 

abaixo. Os soldados do imperador, com 

a empolgação habitual, carregaram 

cinco vezes. Os anglo-portugueses, 

contaminados pela frieza de seu general, 

rechaçaram os franceses com método e 

desdém cinco vezes. Quando finalmente 

desistiu, o exército do marechal Masséna 

havia sofrido por volta de 4,5 mil baixas, 

enquanto os anglo-portugueses haviam 

perdido apenas 1.250 homens. Welles-

ley deu-se por satisfeito. Só engajara 

o exército em combate para dar uma 

satisfação à junta portuguesa. Alcançara 

uma vitória, mas não tinha condições de 

liquidar o exército invasor. Isto posto, 

retirou-se calmamente para a Lisboa. 

 Os franceses, após lamberem suas 

feridas, retomaram também seu caminho 

em demanda a Lisboa. Ao aproxima-

rem-se da cidade, contudo, tiveram 

uma amarga surpresa. Em meio a um 

absoluto segredo, Wellesley ordenara a 

construção da linha das Torres Vedras, 

AQUI D’EL REI!
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um conjunto de fortificações, compos-

tas por três seqüências de redutos que 

cobriam uma faixa de terra, desde as 

margens do rio Tejo ao mar, isolando 

totalmente a cidade. Os redutos eram 

protegidos por quase 400 peças de 

artilharia e o leito do rio Tejo estava co-

berto por canhoneiras. Atrás das linhas 

abrigava-se uma força defensora de  

70 mil anglo-portugueses. 

O marechal Masséna conhecia 

seu ofício. Chegara às beiradas de 

Lisboa com apenas 36 mil homens. 

Caso tentasse desafiar os redutos das 

Torres Vedras e seus 70 mil defensores, 

quebraria irremediavelmente o queixo 

e os dentes de seu exército. Ao mesmo 

tempo, entrincheirar-se e manter-se no 

reino à espera de reforços era impossível. 

Não havia reabastecimento de provisões 

regulares – a fome já grassava nas filei-

ras – e até mesmo o ar que o exército 

respirava era hostil. Com a retaguarda 

insegura em virtude da fúria camponesa, 

existia a eventualidade de Wellesley, no 

momento asado, sair com o exército 

anglo-português com o fito de desferir 

o golpe de misericórdia eliminando to-

talmente as forças francesas. Com isso, 

as armas imperiais seriam vítimas de 

humilhação pior do que a sofrida após 

a batalha de Vimeiro. A retirada era ine-

vitável. No momento em que as tropas 

francesas iniciaram seu movimento em 

direção à fronteira espanhola, Wellesley 

à frente das tropas de Lisboa e o general 

lord Beresford liderando as tropas do sul 

iniciaram a perseguição. 

A derrota de Masséna marcou o fim 

das invasões francesas contra Portugal. 

Wellesley não se contentaria em deter-

se na fronteira portuguesa. Sabia que 

os franceses na Espanha enfrentavam 

problema semelhante àquele que vive-

ram em Portugal, uma ampla sublevação 

popular. Sem dúvida uma oportunidade 

a ser aproveitada, a de levar a guerra 

para dentro da Espanha. Para tanto, 

além dos contingentes britânicos, Wel-

lesley contava com um exército de por 

volta de 50 mil soldados portugueses. 

O general, do alto de sua impaciência 

aristocrática, sempre disse que todos os 

seus soldados eram patifes e canalhas. 

Só obedeciam e cumpriam o dever em 

virtude do medo que sentiam de seus 

oficiais, do chicote e da ponta das botas 

de seus sargentos-majores. Quanto aos 

soldados portugueses, também uns ca-

nalhas, claro, acrescentou que, uma vez 

bem treinados, tornavam-se soldados 

formidáveis, semelhantes aos patifes 

britânicos e muito melhores do que a 

ralé francesa (palavras do Wellesley, 

não minhas). Ao passar para Espanha, 

o general irlandês inaugurava o segundo 

capítulo do episódio que a historiografia 

britânica denomina Guerra Peninsular e 

que os espanhóis batizaram de Guerra 

da Independência. Wellesley cruzaria 

toda a Espanha com seu exército, 

conduzindo seus soldados britânicos e 

portugueses de vitória em vitória até a 

invasão do sul da França.

No ano de 1811, fora os desertores 

caçados como animais pelos camponeses, 

não havia mais um único batalhão francês 

em terras lusas. Napoleão sofrera uma 

maiúscula derrota. Procurou amenizar o 

ônus de suas responsabilidades pelo re-

vés em Portugal, transferindo toda a culpa 

para os ombros de seus marechais. 

M
as a aventura das 

invasões napoleônicas 

levara o reino à ruína. A 

continuidade da guerra 

na Espanha e o engajamento de soldados 

portugueses na empresa representavam 

ônus financeiro e humano adicional para 

Portugal. Em Lisboa, a junta governativa 

subordinava-se à tutela inglesa. Na 

conduta britânica, pesava mais seus inte-

resses na guerra contra a França do que o 

bem estar e a recuperação portuguesa. 

De certo modo, à luz das agruras lusi-

tanas, não havia qualquer razão para que 

a Corte permanecesse no Brasil. Talvez o 

retorno do príncipe regente contribuísse 

para atenuar uma certa empáfia inglesa 

na condução dos negócios portugueses. 

É possível que a autoridade monárquica, 

uma vez reinstalada em Lisboa, puses-

se um paradeiro ao pavoroso “terror 

branco” que sucedeu as invasões. Neste 

episódio, clérigos fanáticos e camponeses 

desconcertados perseguiram implacavel-

mente, espancando e até assassinando 

liberais, judeus, cristãos-novos e maçons 

acusados de colaborar e simpatizar com 

os franceses. 

Por melhores que fossem os seus 

motivos, com a fuga, D. João converteu-

se num Dom Sebastião, o desejado, às 

avessas. Enquanto o último emergiria 

do mar com um exército encantado para 

redimir Portugal, o primeiro fez-se ao 

mar e com suas atitudes e protelações 

– especialmente quanto ao retorno 

– contribuiu para a ruína do reino. 

scalercio@link.com.br
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no ManicôMio

cesar caldeira
advogado

imagens: obras de arthur Bispo do Rosário
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o
Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico Heitor Carrilho – co-

nhecido como Manicômio Judiciário 

– que inspeciono no início de março 

de 2008 difere bastante da unidade 

que venho acompanhando desde 

2003. O diagnóstico elaborado em 

2004 sobre a crise institucional 

indicava quatro problemas urgentes 

e graves. Primeiro, era uma unidade 

vigiada por traficantes pesadamente 

armados2 que mantinham uma por-

ta de entrada de drogas, principalmente, para o complexo 

penitenciário da rua Frei Caneca. Esta mesma porta – o 

muro que fica entre o pavilhão e o refeitório – servia de 

ponto de fugas e resgates de internos. Segundo, era uma 

unidade que custodiava traficantes abonados, inclusive 

mafiosos. Terceiro, estava implantado um “esquema” para 

assegurar que os acautelados3 permanecessem por longos 

períodos na unidade, sob o pretexto de que estariam em 

observação para posterior perícia médico-judicial. Quarto, 

os acautelados circulavam amplamente, sendo notável que 

não apresentavam sinais de doença mental.4

A partir desse diagnóstico, foram feitas algumas reco-

mendações. A vulnerabilidade externa do Heitor Carrilho, e 

das outras unidades da rua Frei Caneca, era um problema 

de “segurança pública” urgente. Era indispensável que 

o uso da força autorizada e legítima do Estado fosse 

aplicado para retomar o controle sobre o Complexo de 

São Carlos. Até o início de 2007, ocorriam tiroteios prati-

camente diários na área devido ao confronto entre duas 

facções criminosas – Amigo dos Amigos (ADA) e Comando 

Vermelho (CV) – que ambicionavam o controle efetivo e 

exclusivo sobre esta parte do território central da cidade 

do Rio de Janeiro. Em março de 2008, a organização ADA 

controla toda a área. O Estado está ainda mais fragilizado 

desde que a Governadora Rosinha Garotinho destruiu 

parcialmente as unidades do complexo penitenciário em 

dezembro de 20065. O Hospital continua sendo vigiado 

por traficantes armados: porém, são menos ostensivos 

no muro. Os conflitos armados diminuíram nos últimos 

14 meses. Podem voltar, no entanto, porque o CV esteve 

presente no Morro da Mineira durante anos e ambiciona 

retomá-lo.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária 

(SEAP) não tem atribuição legal para intervir dos proble-

mas de segurança pública fora das unidades penitenciá-

rias. O diagnóstico recomendava providências imediatas 

que a médio e longo prazo diminuiriam a vulnerabilidade 

do Manicômio Judiciário. A principal era que a unidade 

fosse redirecionada para seu mais importante objetivo: 

operar como um centro de custódia e tratamento de 

doentes mentais. Aceita esta prioridade, a recomendação 

prática era a seguinte: criar um Centro para o tratamento 

e recuperação de dependentes químicos no complexo de 

Bangu – onde a modernização institucional se pautou 

por investimentos em segurança e controle. O secretário 

Astério Pereira do Santos decidiu que a unidade Hospital 

Psiquiátrico Roberto Medeiros se adaptaria para ser o 

Centro de Tratamento de Dependência Química6. Mas 

eram necessárias obras que se prolongaram no tempo. 

Transferências dos “doidões” para Bangu foram sendo 

feitas gradativamente. Enquanto isto, a tensão aumenta-

va no Hospital Heitor Carrilho: a expectativa de fugas e 

resgates de “doidões” cresceu.

Foi recomendada como medida complementar à 

transferência dos “dependentes químicos” a mudança do 

regime de custódia dos presos acautelados7. Este regime 

começo a recordar
cantando em tom maior
E acabo em tom menor
VOLTEI A CANTAR – LAMARTINE BABO1
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seria diferenciado daquele dos pacientes internados com 

“medida de segurança” imposta por sentença judicial8 

que podem ser, ou não, doentes mentais “de verdade“9. 

Os acautelados seriam postos em celas separadas dos 

doentes mentais e teriam horário de banho de sol e de 

visitas diferentes dos pacientes.

E
ssas providências foram tomadas a partir 

de 2004, e continuam a ser implementadas 

na gestão do secretário Cel. Rubem César 

Monteiro. Desde o começo, assumia-se que 

resistências e obstáculos iriam surgir no des-

manche dos “esquemas” que faziam operar 

simultaneamente um “spa” para traficantes abonados, 

um hotel para dezenas de acautelados e uma porta de 

entrada de drogas e de saída – por fugas ou resgates 

– desses acautelados. Desde o início das reformas, 

passaram pelo Heitor Carrilho três diretores, quatro sub-

diretores, quatro chefes de seguranças, vários inspetores 

de segurança e administração penitenciária e técnicos, 

inclusive médicos peritos.

Instituições podem ser reformadas. É preciso que 

haja objetivos mínimos a serem alcançados e equipes 

preparadas e adequadas para implementá-los. Isto foi 

sendo construído coletivamente. Pude constatar um 

resultado positivo. No dia 3 de março de 2008 havia 16 

“acautelados” no Heitor Carrilho10. Nunca a média de 

acautelados esteve tão baixa quanto no período que vai de 

junho de 2007 a março de 2008. A cela dos acautelados 

exibe uma grade que foi colocada externamente após uma 

tentativa de fuga – talvez desesperada – de quebrar a 

parede e descer da galeria B. Esta fica no primeiro andar 

do prédio, praticamente em cima da cabeça dos agentes 

penitenciários que monitoram o muro dos traficantes 

armados e as portas da unidade.

Nos dias 3 e 5 de março constatei um número nunca 

antes visto de doentes mentais no banho de sol. Nos dois 

dias um mesmo paciente veio muito animado me saudar.

– Doutor Biondi, o senhor pode me ajudar?

Expliquei nas duas ocasiões que eu não era o doutor 

Biondi – que chefiou todo o setor de saúde por, aproxima-

Ele ficou sério. Segundos depois 
começou a recitar um longo poema, 
como se fosse um rapper, sobre 

Sabará (cidade de Minas Gerais), suas 
noitadas e mulheres gostosas
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damente 15 anos. O rapaz fez um muxoxo, talvez achando 

que eu estivesse negando minha verdadeira identidade. 

Fiquei mais esperançoso naquele momento: afinal estava 

entre malucos de verdade.

No dia 5 de março, vi sendo conduzido numa fila 

“Cejoseque” – um paciente que diz que é Deus. O Seu 

Jorge11 lembra Deus fisicamente e também pela voz.

Saudei “Cejoseque”. Ele veio sorrindo em minha 

direção.

– E os poemas?

Ele ficou sério. Segundos depois começou a recitar um 

longo poema, como se fosse um rapper, sobre Sabará (cida-

de de Minas Gerais), suas noitadas e mulheres gostosas.

– Gostei muito!

Ele abriu um sorriso. O guarda o estava esperando.

– Você vai para o banho de sol?

– Não. Vou jogar xadrez.

– Caramba! Você está bem mesmo! Fique em paz.

– Você também.

PRIMEIRO ENCONTRO COM UM DEUS IMPROVáVEL

“Joaquim José

Que também é

Da Silva Xavier

Queria ser dono do mundo

E se elegeu Pedro II.”

Samba do Crioulo Doido – Stanislaw Ponte Preta

Estava na enfermaria do Manicômio Judiciário quando 

fui abordado por ele, no final de 2005.

– Doutor, quero sair daqui. O senhor dá liberdade, não é?

– Eu faço a cerimônia de livramento condicional pelo 

Conselho Penitenciário. Trago alguns documentos da Vara 

de Execuções Penais que o Juiz manda expedir e uma 

carteira azul clara.

– Então, pega esses documentos para mim.

– Você precisa ter direito a esses documentos. Para 

isso, você precisa passar por uns exames médicos e ser 

aprovado pela perícia médica.

– Já fiz exames médicos. Não me soltaram. Vamos até 

lá embaixo. Você fala com o diretor para que eu saia.

Eu posso saber sobre a sua situação 
com a equipe médica. Quem é você?

Deus.

ESCAPISMO
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– Não pode ser assim. Mas eu posso saber sobre a sua 

situação com a equipe médica. Quem é você?

– Deus.

Pensei em responder: prazer, eu sou Napoleão Bo-

naparte. Ao invés disso, e devido a aparente sinceridade  

“Dele”, tentei uma saída.

– Deus é o Poder. Você é todo poderoso. Não precisa 

de mim.

– Mas esses aí não acreditam em mim. Eu sou dono 

disso tudo aqui. Tenho uma casa nesse morro aí ao lado.

– Quem é o seu médico?

– É a Doutora Lola12. Você vai pegar os documentos 

com ela?

– Se ela tivesse os documentos que você precisa para 

sair, você já estaria em casa. Ela é boa: abriria os portões 

para você. E isso que você quer, não é?

– Eu quero abrir as portas para todos aqui. Todos livres.

– E você iria para onde?

– Por aí, em frente.

Saí dali e entrei na sala da psiquiatra Drª Lola.

– Agora é a hora da sua consulta?

– Poxa, você acha que eu estou maluco? Acabei de ser 

abordado por um sujeito que disse que era Deus.

– Você vai ficar em pé? Sente aí. Qual a medicação 

que você toma atualmente?

– Pára com isso. Estou muito feliz de ter encontrado um 

maluco no corredor: essa unidade ainda vai ser um legítimo 

manicômio. Quem é esse paciente que se diz Deus?

– Não sei. Na ficha dele consta o nome Jorge da Silva 

Xavier. É o nome que ele deu quando foi preso. Mas acho 

que não é este seu nome.

– Foi condenado com que fundamento?

– Ele estava andando por aí – era um andarilho – e 

entrou num sítio. Pegou uma camisa no varal e um facão 

que estava por lá. O caseiro o encontrou; exigiu o facão 

e a camisa de volta. Ele devolveu. Foi levado para a De-

legacia. Disse que era Deus, essa estória toda. Depois ele 

teve algum problema de convívio na cela.

– Dá para imaginar o sufoco. Um andarilho que acha 

que é Deus e anda por todas as partes, ficar encarcerado... 

Me desculpe.

– A documentação dele é precária. Recebeu depois 

uma medida de segurança. Como ninguém sabe nada 

sobre sua história, quem ele é, se tem família... está 

preso desde 1999, por tentativa de furto! Se ele fosse 

menos doido, já estaria na rua; ninguém é condenado 

há mais de seis anos no 155. Mas não. Foi dizer para o 

delegado, que ele era o delegado. Que a delegacia era 

dele. Que era Deus! Pronto, lá foi Jorge para o Roberto 

de Medeiros.

– E, então, o que fazer?

– Precisamos descobrir quem é Jorge da Silva Xavier.

– Sem essa informação não vai ser possível modificar 

a situação atual dele. Ele sabe disso?

– Cesar, ele acha que é Deus!

– É um maluco genuíno?

– Ele é um autêntico maluco, que manipula muito as 

informações sobre ele mesmo. Tenta seduzir a todos.

– Qualquer presidente faz isso. Como descobrir quem 

é Jorge da Silva Xavier?

– Carioca, ele não é. Parece mineiro. Tem sotaque.

OS GENERAIS

“Diz que deu, diz que Deus, diz que Deus dará, 

Não vou duvidar, ô nega e se Deus não dá, como é que 

vai ficar, ô nega?”

Partido alto – Chico Buarque

Intervalo do jogo Brasil e Gana na Copa do Mundo 

de 2006. Saí de casa com a expectativa de chegar ra-

pidamente ao Manicômio Judiciário para apanhar uns 

documentos. Estava também curioso sobre como estariam 

as unidades da rua Frei Caneca. Antes do início da Copa 

fora descoberto um túnel longo e sofisticado no presídio 

Evaristo de Moraes, que fica na Quinta da Boa Vista. Essa 

seria uma ocasião propícia para tentativas de fugas ou 

resgates?

O agente de plantão na portaria estava assistindo ao 

jogo pela televisão.

– Tudo tranqüilo?

– Tudo, doutor. Todo mundo está assistindo ao jogo.

Fui em direção à enfermaria. Olhava para o presídio 
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Milton Dias Moreira: nunca tinha visto as grades da galeria 

sem presos do CV pegando vento.

Um pequeno grupo de agentes e policiais militares 

assistia ao jogo com o General, chefe da segurança.

– Gostou do primeiro tempo?

– Podia ser melhor. Estou mentalizando uma mensa-

gem para enviar para o time agora.

– Isto é que é comando à distância.

Houve mais um gol do Brasil. Os internos comemoram: 

pulam, gritam. O General ficou satisfeito; sua estratégia 

tinha sido eficaz.

Findo o jogo, fomos ver a sala preparada para os 

pacientes assistirem à Copa. No portão do pavilhão, o 

chefe da segurança me apontou o Jorge.

– Ele diz que é general, disse sorrindo. Mas quem é o 

General aqui sou eu.

Jorge imediatamente me fez um sinal de não com 

a mão baixa, indicando que quem abria o cadeado não 

era general13.

– Você tinha me dito que era Deus. Que estória é essa 

de ser general? Quem pode o mais pode o menos?

Logo chegou o “Pastor” – um interno condenado por 

estupro que tinha organizado um culto evangélico. Havia 

denúncias de familiares de pacientes que ele cobrava 

dízimo daqueles que iam ao seu culto. Pouco tempo 

depois foi transferido para Bangu. Esse de maluco não 

tinha nada.

No final da visita perguntei ao General sobre o Jorge.

– É maluco. Ultimamente tem tomado alguns remé-

dios. Está calmo. Não dá problemas para a segurança. 

Não sei mais nada sobre ele.

CUIDANDO DE DEUS

“Mendigo, malandro, moleque,

Molambo, bem ou mal,

Escravo fugido ou louco varrido

Vou fazer meu carnaval.”

Mambembe – Chico Buarque

Uma das dificuldades em medicar doentes mentais 

está em “negociar”14 com o paciente quais os remédios 

ele vai tomar. “Deus” queria sempre escolher seus medica-

mentos15. Ele não aceitava tomar injeções. Depois de muita 

conversa a Drª Lola conseguiu que Ele tomasse injeção no 

plantão de uma enfermeira nas quintas-feiras.

O paciente que conheci não era sempre uma doce 

figura. Ele já havia ameaçado “picotar” Carol, com quem 

fazia terapia ocupacional. Na ocasião, ela ficou assustada. 

Ele já havia dado umas tesouradas na cabeça de um 

médico que o atendeu no Hospital Psiquiátrico Henrique 

Roxo, em Niterói. Além disso, existem os relatos que 

Jorge já havia subido na árvore do pátio e ficado por lá 

um bom tempo.

Os trabalhos manuais, principalmente bijuteria, feitos 

por Jorge são bonitos. Mas o que mais impressionou foi 

sua habilidade como marceneiro. Infelizmente ele foi pego 

tentando sair com um estilete da oficina e foi excluído 

dessa atividade terapêutica.

Um dos materiais que me impressionou foi a mudança 

na sua escrita. Vi seus textos escritos em letra espelhada. 

E depois os textos com uma caligrafia muito boa.

As mudanças de comportamento foram obtidas atra-

vés da criação de laços afetivos com a equipe médica. 

Ele atribuída nomes. A Drª Lola era chamada de Valquíria. 

Carol, de Betty Boop.

Nas conversas com a equipe médica, Jorge ia contando 

muitas estórias. Dizia que era campeão de motocross 

em Serra Verde (Minas Gerais). Seria mais um delírio de 

grandeza? Falava muito sobre a cidade mineira de Sabará. 

Durante bastante tempo a Drª Lola tentou localizar, sem 

sucesso, um Jorge da Silva Xavier a partir das pistas que ele 

dava: fora marceneiro e reformara igrejas, estivera inter-

nado na Febem desde jovem, tinha um irmão que morava 

no Beco do Ó. Mas também morou numa comunidade 

hippie em Belo Horizonte. Foi usuário de drogas ilícitas, 

inclusive crack. Esteve internado num hospital psiquiátrico 

em Minas, de onde fugiu para sair andando por aí.

Jorge não fala do falecido pai e não parece ter vínculos 

familiares significativos.

Um dia, como tantos outros, Jorge foi visitar a equipe 

médica e fez as brincadeiras de sempre.

– Olá, Valquíria. Como vai Betty Boop?

ESCAPISMO
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– Você sabe muito bem que eu sou a Drª Lola e o 

nome dela é Carol. E quem é você?

– “Cejoseque”.

– Ah, pô. Isso não é nome. Fala seu nome direito.

– Sou José Vasconcelos dos Santos.

Podia ser mais um nome apenas.

– E você tem mesmo uma irmã em Sabará? Qual é 

o nome dela?

– Tenho uma irmã que se chama Sonia.

– Onde ela trabalha?

– Na Prefeitura de Sabará. A Jane, que foi vereadora 

do PT, arranjou o emprego para ela.

Quando soube desse episódio achei que o jogo de 

esconde-esconde podia ter terminado. A equipe médica 

estava animada. A Drª Lola começou a checar as novas 

pistas.

DEPOIS DA PALESTRA

Numa quinta-feira houve uma palestra sobre psi-

quiatria forense no auditório do Manicômio Psiquiátrico. 

Na saída encontrei o diretor do Centro de Dependência 

Química, Roberto de Medeiros. Enquanto conversava com 

ele, a Drª Lola chamou o Jorge. Ele estava com um papel 

na mão, era mais um poema.

Jorge havia passado um ano em isolamento no Hos-

pital Roberto Medeiros por ser considerado perigoso16. 

Apresentei o diretor:

– Jorge, este é o Jota, diretor do Hospital Roberto 

Medeiros.

– Você se chama Jota? – Exibiu um sorriso maroto.

– É.

– O seu nome se escreve assim? (Pôs a letra “J” 

no papel do poema.) Isso é uma letra, não é um nome 

– prosseguiu.

– Não. É J.o.t.a. – disse, soletrando. –  É meu nome. 

E eu não sou maluco.

Depois que o Jorge saiu de perto indaguei se o diretor 

se lembrava do Jorge.

– Lembro só um pouco dele. Ficava isolado. Não 

tomava remédio. Você teria que conversar com a médica 

que cuidava dele para saber detalhes.

o paciente que conheci não  
era sempre uma doce figura. 
Ele já havia ameaçado “picotar” 
carol, com quem fazia terapia 
ocupacional. na ocasião, ela 

ficou assustada
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É POSSÍVEL UM RETORNO à LIBERDADE ATRAVÉS  

DE VÍNCULOS FAMILIARES?

“Vagueia

Devaneia

Já apanhou à beça

Mas para quem sabe olhar

A flor também é

Ferida aberta

E não se vê chorar.”

Dura na queda – Chico Buarque

Em junho de 2007, a Drª Lola saiu do Manicômio 

Judiciário17. Tinha deixado encaminhado um pedido 

para identificação formal, pelo Instituto Félix Pacheco, 

dirigido ao juiz da Vara de Execuções Penais18. A idéia  

era simples: obter autorização judicial para que o pacien-

te fosse identificado no IFP, que fica a algumas centenas 

de metros do Hospital. Ou que com uma ordem judicial 

algum funcionário do IFP caminhasse até a unidade 

para fazer a identificação. A direção da unidade não 

concordou com a iniciativa da médica. Posteriormente 

a defensora pública que atua no Hospital fez o pedido 

ao Judiciário.19

A outra iniciativa tomada foi entrar em contato telefô-

nico com a suposta irmã do paciente. Presenciei parte da 

conversa. Sonia reconheceu vários traços de José e fatos 

que o identificariam, como as internações anteriores. Não 

se viam ou se falavam desde 1999, época do falecimento 

de sua mãe.20 Não tinha qualquer notícia de que o suposto 

irmão estaria no Manicômio Judiciário no Rio. Prometeu 

que ligaria para o irmão para conversar.

De fato, Sônia ligou mais de uma vez. Porém, os agen-

tes informavam que não havia um paciente com o nome de 

José Vasconcelos dos Santos. Ele era somente conhecido 

como Jorge. Quando a equipe médica tomou ciência da 

confusão deixou a enfermagem em alerta.

Num plantão da Carol, Sonia ligou. José foi chamado ao 

telefone. Conversaram um pouco. José ficou agitado. E a partir 

desse momento Carol foi se tornando a referência de José.

Ficou combinado que seria enviada, por e-mail, uma 

foto de José. Não foi fácil tirar essa foto. A equipe queria 

uma boa foto, mas ele não quis mais cortar o cabelo 

por uns tempos. Quando finalmente foi feita a foto, José 

fez cara de mau. Foi remetida a foto possível. Sônia não 

confirmou o recebimento da foto ou respondeu ao e-mail 

até cinco dias depois do envio.

o abandono dos doentes 
mentais pobres por seus 

familiares talvez seja 
o que mais entristece 

quem visita o Manicômio 
Judiciário e as próprias 

equipes técnicas

ESCAPISMO
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É incerto o desfecho deste caso. José afirmou, após 

um telefonema de Sônia, que ela o visitaria na Semana 

Santa. Mas duas participantes da equipe atual acham que 

pode ser mais um devaneio. Sônia é uma pessoa humilde 

que não teria condições de pegar um “avião da Gol com 

preço promocional” – como diz José – para visitá-lo. Talvez 

“Ele” sonhe com um de seus milagres.

O ABANDONO DE DOENTES MENTAIS POR FAMILIARES

“Por mais um dia, agonia, pra suportar e assistir

Pelo rangido dos dentes, pela cidade zunir

E pelo grito demente que nos ajuda a fugir.”

Deus lhe pague - Chico Buarque

O abandono dos doentes mentais pobres por seus 

familiares talvez seja o que mais entristece quem visita o 

Manicômio Judiciário e as próprias equipes técnicas. No 

caso de José, por enquanto, somente uma irmã manifes-

tou interesse em estabelecer um vínculo sócio-afetivo. A 

equipe médica tem evitado ao máximo pressioná-la. É 

possível que qualquer mudança na situação de José venha 

a depender das decisões dela.

Uma matéria jornalística publicada em novembro de 

1992 ilustra a persistência desse problema:

“Seu nome é Pedro de Tal. Cerca de 30 anos, lembra 

apenas que trabalhou na lavoura de café no Espírito 

Santo e quebrou o Museu Imperial de Petrópolis há 

três meses, “atendendo” a um apelo de D. Pedro I, que 

desejava reaver seus pertences. Mãe, nunca viu. Pai, 

nunca teve. ...

O tempo de permanência de Pedro no hospital é 

imprevisível, mas se o destino reservar para ele o mesmo 

que tem dispensado a outros tanto internos sem nome, 

sem história e sem família, é quase certo que termine ali 

os seus dias. Na mesma situação de Pedro estão outros 

55 internos. Poderiam voltar para casa, se reintegrar à 

sociedade e retomar a vida profissional muitas vezes 

interrompida por um momento de loucura. Mas o dis-

tanciamento de parentes, amigos e conhecidos é fator 

determinante para que a Justiça não conceda liberdade 

e os mantenha sob tratamento.”21

Temo que o jornalista Fábio Lau tenha sido otimista 

demais ao afirmar que esses doentes mentais poderiam 

“retomar a vida profissional muitas vezes interrompidas”. 

Em mais de quatro anos de acompanhamento das traje-

tórias de internos22 não vislumbrei no futuro deles algo 

parecido como “vida profissional”. Esses internos carecem 

de conhecimento e habilidades que sejam adequadas para 

sobreviver dignamente. Precisam, além de um acompanha-

mento médico permanente, de oportunidades de trabalho 

adequadas a sua condição. Do contrário, é mais provável 

que se tornem mendigos, sem-tetos.

o
utro problema está em que os parentes desses 

internos podem efetivamente não querer aceitá-

los. Está atualmente no Manicômio Judiciário 

um interno conhecido como “Capetinha”. É um 

piromaníaco, em termos. Em 2002, um interno 

que tinha uma dívida de droga, e não a pagou, foi por ele 

trancado na cela, com um cadeado que ele conseguiu. Os 

colchões de espuma foram queimados e a chave do ca-

deado jogada fora. Até hoje as paredes da cela evidenciam 

o incêndio ocorrido. O devedor morreu três dias depois 

devido às graves queimaduras. “Capetinha” se desculpa: 

“Ele não morreu no Heitor Carrilho. Ele só morreu no 

Souza Aguiar”.23 Como se ele só botasse o fogo na pessoa. 

Quem deixava morrer seriam os médicos ou Deus.

Entrevistei algumas vezes o “Capetinha” sobre suas 

fugas e outras confusões. Se livre costumava perambular 

pela zona sul do Rio. Disse que encontrou o médico que 

lhe aplicava eletro-choques duas vezes na rua. Não o 

atacou: achava que de uma maneira dolorosa os choques 

o tiravam de crises agudas. Os medicamentos dados não 

lhe fazem efeitos depois de dezenas de anos internado em 

várias instituições. No dia 26 de janeiro de 2008, escapou 

pela guarita do PM. Três dias depois foi recebida uma 

“denúncia-anônima”. Os policiais foram à favela onde 

mora sua família e o prenderam. Talvez os parentes ou 

vizinhos dos familiares do “Capetinha” não o quisessem 

por perto24. Após esta fuga ele vem sendo mantido mais 

sedado com medicações de depósito, que tem efeitos por 

cerca de trinta dias.
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CONCLUSõES

“Eu tenho a minha verdade

Fruto de tanta maldade que já conheci

Me deixa caminhar a minha vida

Livremente

O que desejo é pouco

Pois não duro eternamente

Nada poderá me afastar do que eu sou

Amor é o meu ambiente.”

Minha verdade – Ivone Lara e Délcio Carvalho

O caso narrado mostra que um projeto terapêutico de-

pende de múltiplos fatores, além do esforço de uma equipe 

de técnicos e do apoio da enfermagem. Faltam remédios 

básicos e uma estrutura adequada para trabalho25. Os salá-

rios dos médicos – cujos custos de formação são elevados e 

as responsabilidades enormes – são muito baixos.26

Hoje está sendo implementada uma política que visa 

transferir doentes mentais crônicos para as chamadas 

Casas Terapêuticas. Eram 53 pacientes crônicos em junho 

de 2007; no início de março de 2008 são 41. É um avanço. 

Um paciente que obteve transferência foi o “Seu Nelson”, 

que passou 52 anos no Manicômio Judiciário27. Ele fez 

quatro visitas à Casa Terapêutica até se sentir acolhido 

pelos outros pacientes. Esse idoso não tinha qualquer 

referência familiar ou externa faziam décadas. À propósito, 

a chefia médica informou que o delito que deu origem a 

esta infindável medida de segurança foi o furto de uma 

galinha para comer.

Por fim, nos últimos 10 meses o atual diretor in-

troduziu estagiários para aprender com as equipes ou 

desenvolver atividades, como, por exemplo, teatro. Estes 

estagiários de teatro fazem laboratório com os pacientes 

que incluem posturas diferentes e soltar a voz. Perguntei 

ao médico que entrevistava como é que os pacientes 

estavam recebendo essa nova experiência.

– Estão recebendo bem. Outro dia, um paciente abriu 

esta porta e me disse: “Doutor posso voltar para o convívio 

na galeria?”. Mas por quê? Você não está fazendo teatro 

com os rapazes? “É. Mas eles ficam gritando alto. Esses 

caras são malucos!”

cesarcaldeira@globo.com

“capetinha” disse que encontrou o 
médico que lhe aplicava eletro-choques 

duas vezes na rua. não o atacou: 
achava que de uma maneira dolorosa os 

choques o tiravam de crises agudas
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1. Música de abertura de “Carioca ao vivo” de Chico Buarque, 
2007.

2. CALDEIRA, Cesar. “Tráfico: chame o vigia”, Revista Inteligência 
nº 28, 2005, p. 10-30.
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15. Há também a resistência de um corpo que foi muito medicado 
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com a desinternação, na hipótese de internamento, em caráter 
condicional, aplicando-lhe as condições próprias do livramento 
condicional (Lei de Execução Penal, art. 178). Se o desinternado 
não pratica durante um ano, fato indicador de periculosidade, 
ficará definitivamente extinta a medida de segurança. 

23. Hospital Municipal Souza Aguiar.

24. A ex-diretora do Manicômio Judiciário Leila Abrahão, em 1992, 
afirmava que o estigma de preso somado ao de louco é o principal 
motivo do afastamento dos parentes dos internos. “Uma terça 
parte do total de internos está nesta situação e isso é prenúncio 
que jamais deixarão o manicômio. Há outros ainda que oriundos 
de outros estados, principalmente do Nordeste, e seus familiares 
sequer sabem que estão presos.” Idem.

25. A fiação elétrica da enfermagem está exposta.

26. Um médico recebe por matrícula cerca de 1500 reais; uma 
fisioterapeuta, 1400 reais. Aliás são pequenas as diferenças entre 
os salários de agentes, técnicos e auxiliares. Para uma visão da 
situação dos médicos hoje, ler: A saúde dos médicos no Brasil, 
coord. de Genário Alves Barbosa et alli., Brasília: Conselho Federal 
de Medicina, 2007, 220p.

27. Febrônio Índio do Brasil, o interno número 1 do Manicômio 
Judiciário e inimigo público nº 1 da década de 20, passou 57 
anos internado. Condenado com base em um laudo do psiquiatra 
Heitor Carrilho a “ficar segregado ad vitam (enquanto vivo), pela 
impossibilidade de adaptação social e pela incapacidade em que 
se acha para colaborar na harmonia e no bem-estar coletivo”.
Com uma extensa folha penal – 29 prisões e detenções, e 
acusações que variavam de vadio a ladrão, além de chantagista 
– Febrônio foi preso pela primeira vez em 1916, na antiga Casa 
de Detenção. Em 1927 ele ganhava as manchetes policiais por ter 
assassinado o menor Alamiro José Ribeiro, por estrangulamento, 
no dia 27 de agosto, e 12 dias depois, também por asfixia, matava 
outro menor que tentara seduzir. Cf. “Preso mais antigo do país 
morre aos 89 anos depois de viver 57 no manicômio”, Jornal 
do Brasil, 29/10/1984; “Morreu Febrônio, de 89 anos, o ´tarado 
perverso `”, O Globo, 29/08/1984.
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Um programa 

Com as previsões de escassez 

e preços ascendentes de combus-

tíveis fósseis, e com as pressões 

crescentes contra as emissões de 

CO2 e a destruição da camada de 

ozônio, a geração elétrica de fon-

te nuclear deverá se tornar uma 

alternativa essencial para grande 

número de países. Investimentos 

em energia nuclear são intensivos 

em capital, portanto de implanta-

ção onerosa, mas sua operação é 

barata. Os vultosos investimentos 

iniciais fazem de um programa de 

geração nuclear, de um lado, uma 

excelente oportunidade de dina-

mização do setor de construção 

mecânica pesada e de bens de 

capital em geral, e de outro, difícil 

para uso intensivo em países com 

Bomba,

custo de capital elevado e escassez 

de recursos para investimentos em 

infra-estrutura. Mais ainda, um 

programa autônomo de desen-

volvimento nuclear exige grandes 

investimentos em pesquisa básica 

e aplicada, e em formação de 

recursos humanos, o que também 

contribui para dificultar o acesso 

de países com escassez de pou-

pança e restrições orçamentárias 

governamentais.

Tudo isso implica que, para 

países emergentes, uma boa forma 

de desenvolver o setor nuclear e 

explorar ao máximo as oportunida-

des econômicas que o mesmo abre 

é a atuação conjunta ou cooperati-

va, como forma de diluir custos e 

aumentar a escala do mercado.

nao!
Brasil argentina
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B
rasil e Argentina sempre cogitaram, desde 

a década de 80, da possibilidade de coo-

peração na área nuclear, sem que jamais 

tenham chegado a concretizar iniciativas 

relevantes nesse sentido. Nesse artigo, 

tento explorar as possibilidades de criação 

de um ambicioso programa conjunto de pesquisa, investi-

mentos e desenvolvimento da indústria nuclear.

A alternativa mais desejável é a de efetuar mudanças 

constitucionais no Brasil, de forma a viabilizar fusões de 

empresas operadoras e instituições da área nuclear dos 

dois países, gerando unidades com maior alcance finan-

ceiro, juntando os contingentes de recursos humanos e 

expertises, e explorando sinergias.

No atual momento político brasileiro, parece difícil a 

aprovação de Propostas de Emenda Constitucional (PECs), 

que exigiriam três quintos dos votos nas duas Casas do 

Congresso, principalmente numa área sensível como a 

nuclear. Por esse motivo, apresenta-se uma alternativa 

que consistiria em estabelecer claramente as metas de 

configuração institucional que se pretende atingir no 

futuro, mas promover nesse interregno, um programa de 

desenvolvimento conjunto de uma série de projetos, até 

que se configure um momento mais adequado à aprovação 

das mudanças constitucionais necessárias.

ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL

Durante a década de 30, até 1945, quando os Estados 

Unidos fizeram explodir as bombas atômicas sobre cidades 

japonesas, uma grande evolução científica e tecnológica 

teve lugar na Europa e nos Estados Unidos, com impor-

tantes reflexos no Brasil. Nessa época, o país desenvolveu 

uma “escola” internacionalmente respeitada de físicos, 

pela qualidade de sua produção científica, ocorrida, 

basicamente, na USP, fundada em 1934. Essa evolução 

da ciência brasileira ocorreu à margem da participação 

do Governo Federal, que só veio a ter seu interesse des-

pertado pela disciplina que despontava como a grande 

fronteira científica da época, a física nuclear, em função 

de interesses militares, no pós-guerra. As primeiras ativi-

dades governamentais voltadas para o ingresso do país 

na Era Nuclear tinham como pano de fundo o interesse 

de desenvolvimento de armamentos, e como justificativa, 

o interesse na geração de eletricidade.

Nesse complicado pós-guerra, o período chamado de 

Guerra Fria, os Estados Unidos, então monopolistas da 

tecnologia de uso da fissão nuclear, procuraram manter 

essa hegemonia através de pressões de todos os tipos, 

sobre países subdesenvolvidos, e mesmo sobre seus aliados 

europeus, para que não procurassem desenvolver suas 

próprias tecnologias nucleares.

A diplomacia nuclear norte-americana perseguia 

três objetivos básicos: controlar as reservas mundiais de 

minerais atômicos, manter sua posição de monopolista da 

tecnologia nuclear para fins bélicos, e evitar a proliferação 

de armas nucleares. O primeiro desses objetivos se perdeu 

com a rejeição do Plano Baruch, apresentado ao mundo, na 

United Nations Atomic Energy Comission (UNAEC), e que 

pretendia controlar todas as reservas de minerais nucleares, 

sob supervisão internacional da ONU. O segundo começou 

a ser derrotado, com a explosão da bomba soviética, em 

1949, que levou diversos outros países a aumentarem suas 

pesquisas na área. A Inglaterra, logo, detonou seu artefato 

nuclear dando claras indicações de que o terceiro objetivo 

era uma impossibilidade. Em particular, a União Soviética 

demonstrou grande capacidade tecnológica, até então, des-

conhecida pelo mundo, ao detonar sua bomba de hidrogênio 

poucos meses depois dos americanos, desencadeando uma 

assustadora corrida armamentista. O terceiro objetivo, de 

controle da proliferação das armas nucleares, é perseguido 

até hoje, com diversos percalços, depois que França e China 

também testaram seus artefatos nucleares em 1960.

De qualquer forma, a diplomacia americana continuou 

perseguindo a “quimera” da inibição de desenvolvimen-

tos tecnológicos autóctones, aprovando legislações que, 

inicialmente pressionavam, e posteriormente, substituíram 

as pressões por políticas de facilitação de transmissão de 

conhecimentos nucleares em condições que inibiam o 

desenvolvimento tecnológico próprio em países do Terceiro 

Mundo. Esse foi o caso do programa governamental de 

Eisenhower, “Átomos para a Paz”.

Depois do chamado Plano Gromyko, de desarmamento 

incondicional, com destruição dos arsenais atômicos, no 

imediato pós-guerra, diversos planos para o desarmamen-

PUFFF



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

89janeiro•fevereiro•março 2008

to nuclear se sucederam ao longo dos anos 50 e 60, ao 

mesmo tempo em que, cinicamente, os países proponen-

tes investiam maciçamente no desenvolvimento de seus 

respectivos arsenais nucleares.

As pressões americanas tiveram diferentes efeitos so-

bre os países em desenvolvimento. Alguns, como a Coréia 

do Sul, investiram em desenvolvimento de tecnologias 

para o uso pacífico, enquanto outros, como Israel, Índia 

e Paquistão, por questões geopolíticas e de segurança, 

desenvolveram armamentos atômicos, ao lado de apli-

cações pacíficas. A Índia, país detentor de importantes 

reservas de tório, sustenta, há cerca de 60 anos, um dos 

mais importantes programas de desenvolvimento de tec-

nologia nuclear do mundo, estritamente orientado para 

seus interesses estratégicos, perseguindo o objetivo de 

desenvolvimento do ciclo de combustível desse mineral. O 

ciclo do tório implica a manipulação do plutônio, o que co-

locou a Índia, durante muitos anos, no index da diplomacia 

americana. Ainda assim, dada a importância para o país 

desses desenvolvimentos, o programa prosseguiu, com os 

mais importantes resultados em termos tecnológicos. Hoje, 

depois de manipular o plutônio e desenvolver sua bomba 

nuclear, o programa indiano, por inevitável, é plenamente 

aceito pelos Estados Unidos, que assinou, recentemente, 

um acordo de cooperação na área nuclear com o país.

A rgentina e Brasil, durante muitos anos, alimentaram 

desconfianças mútuas, e partiram para programas 

nucleares visando a aplicações militares. O Brasil, 

fortemente influenciado pelos Estados Unidos, nunca con-

seguiu manter por longos períodos uma linha estratégica 

independente, em seu programa, que oscilou sempre entre 

as duas tendências opostas, de se alinhar aos objetivos 

americanos, importando “caixas-pretas” tecnológicas, ou 

de desenvolver sua própria capacitação. Já a Argentina, 

se se abstrair o longo período das “relações carnais” de 

Menem, manteve, a despeito das diversas crises por que 

passou sua economia na segunda metade do século XX, 

uma admirável coerência em termos de orientação tec-

nológica independente. Seus projetos mais importantes 

foram desenvolvidos em sigilo até o ponto de “no return”, 

aliviando as ingerências externas.

Como resultado dessa diferença básica, o setor nuclear 

argentino foi muito mais prolífico que o brasileiro em ter-

mos de desenvolvimento e absorção de tecnologia.

A evolução errática da política nuclear brasileira 

acarretou grande descontinuidade administrativa, com 

empresas sendo criadas, extintas, e transferidas, e estru-

turas organizacionais sendo modificadas com freqüência. 

Mesmo depois de o governo despertar para a proeminência 

da ciência nuclear, ao final da II Guerra Mundial, o setor só 

começa a ser monitorado pelo governo a partir de 1951, 

no final do governo Getulio Vargas, com a criação do CNPq 

(Conselho Nacional de Pesquisas), que acumulava suas 

atribuições na área de ciência e tecnologia, com o moni-

toramento do setor nuclear. Em 1956, Juscelino Kubitschek 

cria um órgão específico com a missão precípua de planejar 

e fiscalizar o setor nuclear, a CNEN (Comissão Nacional de 

Energia Nuclear), que até hoje monitora o setor e formula 

a política nuclear do país. Essa continuidade, no entanto, é 

apenas aparente, pois, freqüentemente, a orientação polí-

tica do órgão mudou em função de preferências pessoais 

de seus dirigentes, da orientação política dos sucessivos 

governos, e, sobretudo, da falta de uma diretiva estratégica 

clara para a política nuclear do país.

Em 1962, Goulart decreta o monopólio da União para 

todas as atividades nucleares, situação vigente até hoje 

e confirmada na Constituição de 88, pouco tendo sido 

modificado desde entâo.

Já em termos de execução, a CNEN, durante muitos 

anos, exerceu as atribuições de regular e fiscalizar o setor, 

formular a política, e executá-la. As funções de formulação 

e de regulação continuam coexistindo, mas, em 1971, o go-

verno Médici criou uma empresa voltada para servir de bra-

ço industrial da CNEN na execução de pesquisas e na parte 

industrial do ciclo de combustível, a Companhia Brasileira 

de Tecnologia Nuclear S.A. (CBTN). Menos de três anos 

depois, em dezembro de 1974, Geisel transforma a CBTN 

em Empresas Nucleares Brasileiras S.A. (Nuclebrás), com 

atribuições ampliadas. No ano seguinte, cria seis subsidiá-

rias da Nuclebrás, com capital binacional, para assumir as 

atribuições executivas do Acordo Brasil-Alemanha: Nuclep 

(75% Nuclebrás e 25% KWU e outras), para a fabricação 

de equipamentos e componentes para usinas nucleares; 
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Nuclam (51% Nuclebrás e 49% Urangesellschaft), para 

a prospecção, e exploração de jazidas de urânio; Nuclen 

(75% Nuclebrás e 25% KWU), para elaborar projetos de 

engenharia das usinas nucleares: Nuclei (75% Nuclebrás, 

15% Interatom e 10% Steag), encarregada do ciclo de 

combustíveis; Nustep (50% Nuclebrás e 50% Steag), 

para o desenvolvimento do processo de enriquecimento 

isotópico por jato centrífugo; e Nuclemon (100% Nucle-

brás), fora do Acordo, para pesquisa, lavra, concentração e 

industrialização de areias monazíticas e tório. Em 1980, o 

governo Figueiredo introduz nova mudança institucional, 

com a criação de uma sétima subsidiária da Nuclebrás, a 

Nucon, com o objetivo de substituir Furnas na implantação 

das centrais nucleares previstas pelo Acordo Brasil-Alema-

nha, Angra II e III.

No início da década de 80, Figueiredo, ante as evi-

dências de que o programa nuclear oficial baseado no 

Acordo com a Alemanha, não daria os resultados deseja-

dos1, autoriza a Marinha a encetar um programa nuclear 

paralelo que foi mantido em sigilo durante boa parte da 

década de 80.

Em 1988, Sarney muda toda a estrutura do setor 

nuclear. A Nuclebrás é extinta, criando-se a Indústrias Nu-

cleares Brasileiras S.A. (INB), encarregada exclusivamente 

do ciclo de combustíveis. Todas as demais atribuições da 

Nuclebrás, com a exceção da geração eletronuclear, são 

alocadas diretamente à CNEN. A atribuição de construção 

de Angra II e III é devolvida da Nucon para o grupo Eletro-

brás (Furnas). A Nuclen é transferida para a Eletrobrás, e a 

Nuclam, a Nuclei, e a Nustep, bem como a Nucon – que 

fica sem atribuição –, são extintas. A Nuclep é incluída 

no programa de privatização, e a Nuclemon é extinta, 

passando suas atribuições para a INB.

O programa paralelo da Marinha, com o apoio do 

Ipen, dá resultados concretos, com os desenvolvimentos 

do processo de enriquecimento isotópico por ultracen-

trifugação, e da tecnologia de fabricação do SF6 a partir 

do yellow cake. Com isso, o ciclo do combustível passa a 

ser, e é até hoje, fortemente influenciado pelos militares, 

através da SAE. A Marinha e o Ipen licenciam o uso das 

ultracentrífugas para a INB, e iniciam a implantação da 

unidade de fabricação de SF6 em Iperó. Da mesma forma, 

a Nuclep, que até hoje mantém grande ociosidade, sofre 

forte influência, na sua administração, da Marinha, que 

sustentava boa parte de suas encomendas, com a cons-

trução de cascos de submarinos.

A Nuclen, transferida para a Eletrobrás em 1988, é 

fundida com o Departamento Nuclear de Furnas, em 1997. 

Finalmente, em 2001, com o objetivo de privatizar Furnas, 

o governo Fernando Henrique Cardoso efetua a cisão das 

atividades nucleares de Furnas, criando a Eletronuclear, 

também subsidiária da Eletrobrás.

O volume de verbas governamentais destinadas ao 

setor sempre foi pífio, com pequenas exceções na 

prospecção de minérios nucleares, e na implemen-

tação inicial do Acordo com a Alemanha, na década de 70. 

O programa autônomo da Marinha, o mais profícuo em 

termos de resultados concretos, vive, permanentemente, 

de escassas verbas provenientes do orçamento da União, 

complementadas por recursos do orçamento do Ministério 

da Marinha.

Em termos de definições de política, mesmo nos 

períodos de orientação nacionalista, houve, ao longo da 

história nuclear brasileira, descontinuidades. Vargas, cujo 

segundo período de governo é considerado orientado 

para o desenvolvimento de tecnologia nuclear própria, 

violou, pelo menos por duas vezes, sua própria orientação 

política, inspirada pelo Almirante Álvaro Alberto, de exigir 

contrapartidas à exportação de minérios radioativos, de 

fornecimento de tecnologia. Autorizou exportações de 

monazita e terras raras, sem nenhum tipo de contrapartida 

tecnológica, provavelmente para aliviar o contencioso di-

plomático com os Estados Unidos. Seu sucessor, Café Filho, 

nos poucos meses de seu mandato-tampão, desmonta a 

orientação política deixada por Vargas, e assina acordos 

com o governo americano, sob a égide do programa 

“Átomos para a Paz”, inibidor de iniciativas tecnológicas 

independentes. Juscelino Kubitschek, também tido como 

de orientação nacionalista em termos de energia nuclear, 

enfraquece o CNPq, e, posteriormente, a CNEN, criada por 

ele mesmo. Goulart institui o monopólio estatal, e promove 

estudos sobre o tipo de reator e de ciclo de combustível 

mais apropriado ao país, mas é destituído com menos de 
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três anos de mandato, em 1964. Os governos militares 

e subseqüentes mergulham na vertiginosa seqüência de 

mudanças da estrutura do setor nuclear acima descrita, 

mas seu mais importante desserviço à causa da tecnologia 

nuclear própria decorre do atrelamento do futuro desen-

volvimento do setor à escolha tecnológica equivocada e 

inibidora, da adoção de reatores a urânio enriquecido e 

água leve pressurizada, renunciando à possibilidade de 

desenvolvimento de linha autônoma de reatores, ciclos 

de combustíveis otimizados, e ao uso do tório.

Apesar dessa descontinuidade administrativa e de 

orientação política, e da crônica escassez de recursos, 

houve algumas realizações tecnológicas importantes, mais 

como reflexo dos esforços de grupos de pesquisadores e 

instituições, trabalhando de forma descoordenada, do que 

de méritos da política governamental. Essas realizações 

ocorreram no âmbito do programa paralelo da Marinha. 

Foram eles, o desenvolvimento, nos anos 1980 e 1990, 

de um processo eficiente de enriquecimento isotópico por 

ultracentrifugação, com equipamentos inovadores desen-

volvidos no Brasil, o desenvolvimento de tecnologia para 

fabricação de SF6, e o projeto de um reator de pequeno 

porte pela Marinha, destinado à propulsão de submarinos 

nucleares, mas adaptável à geração comercial de energia. 

Além disso, há que assinalar o desenvolvimento de jazidas 

de minerais radioativos, que possibilitaram ao país deter, 

oficialmente, a sexta – provavelmente, a segunda – maior 

reserva de urânio do planeta.

Pouquíssimas realizações para quase 60 anos, mas 

significativas se se leva em conta a falta de orientação 

estratégica e a crônica escassez de recursos destinados 

ao setor.

ENERGIA NUCLEAR NA ARGENTINA

A Argentina foi pioneira, na América Latina, em de-

monstrar interesse pela utilização da energia atômica. Já 

em 1945, decretava de interesse nacional as reservas de 

urânio, proibindo a exportação do minério. As primeiras 

iniciativas no sentido de encetar um programa nuclear no 

país remontam aos últimos anos da década de 40, durante 

o primeiro governo Perón. O físico alemão Ronald Ritcher 

imigrou para a Argentina, fugindo da II Guerra Mundial, 

e convenceu Perón a patrocinar um projeto de pesquisas, 

com a promessa de que seria capaz de dominar o processo 

de fusão nuclear. Aceita a proposta, foram obtidos recursos, 

e montado um laboratório na ilha Huemul, na Província de 

Rio Negro, onde Ritcher trabalhou secretamente durante 

alguns anos. 

E m 1951, Perón anuncia o “controle do poder atô-

mico”, gerando ceticismo nos meios acadêmicos e 

científicos mundiais. Uma crise de credibilidade se 

instala na Argentina, e é nomeada uma comissão especial 

para investigar os trabalhos desenvolvidos por Richter. 

A comissão desmascara erros e omissões de Ritcher. A 

conclusão da comissão foi que Richter não havia conse-

guido o controle da fusão nuclear, e, mais ainda, que os 

resultados de seus trabalhos eram pífios. Com o fracasso 

do Projeto Huemul, Balseiro, coordenador da comissão, 

funda, com os equipamentos do laboratório de Ritcher, um 

instituto de física em Bariloche, a Planta Experimental de 

Altas Temperaturas, origem do Centro Atómico Bariloche, 

e, posteriormente, o Instituto Balseiro, para a formação 

de físicos nucleares. O complexo de Bariloche em poucos 

anos alcança renome mundial. Perón, por afoiteza, foi 

enganado por Ritcher, e expôs a si, e a seu país, a um 

considerável “vexame” internacional. Teve, no entanto, 

o mérito de dar o “pontapé inicial” no programa nuclear 

em que o país se engajaria nas décadas subseqüentes, 

criando, inclusive, a CNEA, que até hoje administra o setor 

nuclear argentino.

A história do desenvolvimento nuclear argentino pode 

ser dividida em três fases. A primeira, de formação, que 

vai da criação da CNEA, em 1950, até 1958, em que a 

ênfase foi na implantação de infra-estrutura de pesquisa e 

na formação de recursos humanos. A segunda, de consoli-

dação, caracterizada pela complementação dos objetivos 

da etapa anterior, e pelo desenvolvimento significativo 

das aplicações da energia nuclear, que vai de 1959 a 

1967. Finalmente, a terceira, que se estende de 1968 até 

os dias de hoje, em que o setor alcança sua maturidade, 

e o esforço passa a se concentrar no desenvolvimento de 

tecnologia, e na geração de energia.

Desde a segunda metade da década de 50 do século 
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passado, a Argentina vem se consolidando como um 

país produtor, e, mais recentemente, exportador regular, 

de tecnologia nuclear, o que tem sido possível porque a 

política científica e tecnológica da área nuclear do país se 

caracterizou por uma admirável continuidade, em meio e 

a despeito de uma série de crises econômicas graves. Essa 

continuidade vai de meados da década de 50, até, pelo 

menos, meados da década de 80. Além disso, se preocupou 

em adotar um modelo de ação, tanto quanto possível in-

dependente e voltado para o desenvolvimento autóctone 

de tecnologia, formação maciça de recursos humanos, e 

prospecção de matérias-primas. É evidente que o setor 

tecnológico argentino contou com muito assessoramento 

externo, mas a tônica da política nuclear do país sempre foi 

a de se recusar a adquirir pacotes tecnológicos fechados. 

Mesmo nos contratos de aquisição das centrais nucleares 

da AECL, canadense, e da Siemens, alemã, o país procurou 

uma participação crescente nos diversos estágios de sua 

concepção e implantação.

Como resultado, sofreu menos ingerência externa, e, 

em pouco mais de cinqüenta anos de esforço continuado, 

se tornou um dos poucos países em desenvolvimento que 

alcançaram estágio tecnológico elevado para o uso pacífico 

da energia nuclear2.

Os melhores exemplos de realizações tecnológicas 

argentinas são nos campos de engenharia de reatores 

de pesquisa, em que o país se tornou referência mundial, 

e mesmo dos reatores de potência, em que desenvolveu 

um projeto de reator a urânio enriquecido e água leve, de 

pequeno porte,3 e, no ciclo de combustível, inteiramente 

dominado com tecnologias próprias, e no desenvolvimento 

de aplicações, sobretudo na área médica, inclusive com o 

projeto e fabricação de equipamentos para aplicação de 

radioisótopos.

No que diz respeito a reatores de pesquisa, desde o 

RA-1, do Centro Atómico Constituyentes, inaugurado em 

1958, e baseado em projeto externo, mas inteiramente 

construído no país, os reatores argentinos passaram a 

ser projetados e construídos internamente, em alguns 

– poucos – casos partindo de desenhos elaborados ini-

cialmente no exterior adaptados às peculiaridades locais. 

De lá para cá, a Argentina construiu 12 reatores, dos quais 

cinco foram exportados4. O projeto de reator avançado 

de potência com núcleo PWR, o CAREM, encontra-se em 

estágio adiantado e deve se tornar uma realidade breve-

mente, dependendo apenas da existência de recursos, já 

definidos pelo governo argentino, para o prosseguimento 

do programa, com a construção de um protótipo de 25 

MW de potência.

Quanto ao ciclo de combustível nuclear, desde a fase 

inicial de mineração (prospecção, extração, concentração 

e purificação), conversão em hexafluoreto, concentração 

isotópica, até a fabricação de pastilhas de UO2 e de tubos 

de zircalloy, para a montagem de conjuntos combustíveis, 

tratamento dos resíduos, separação do plutônio, e fabri-

cação de combustíveis para reatores de potência e para 

reatores de pesquisa (20% de enriquecimento isotópico)5, 

combustíveis mistos (MOx), e urânio metálico, o país 

percorreu um longo caminho até dominar por completo o 

ciclo, com tecnologias próprias.

Na área de produção e aplicações de radioisótopos 

e radiações ionizantes, o país construiu uma infra-es-

trutura científico-tecnológica comparável à de países 

desenvolvidos, exportando radioisótopos e centros de 

radioterapia e cobaltoterapia para diversos países, como 

Cuba e Venezuela.

N aqueles casos, como o das centrais de potência, 

ou da planta de produção de água pesada, em 

que foi inevitável a compra, no exterior, do projeto, 

ou mesmo o assessoramento na realização das obras, o 

país teve uma participação ativa, através da CNEA e de 

empresas privadas argentinas, tanto na etapa de projeto 

quanto na de construção. No caso da produção de água 

pesada, depois da aquisição da primeira planta, da Suíça, 

o país desenvolveu tecnologia própria, já devidamente 

testada em escala piloto. Já na construção da primeira 

central nuclear, Atucha I, a participação nacional, através 

da indústria privada, alcançou 40% do valor da central. 

Na segunda, Embalse Rio Tercero, a experiência anterior 

foi ampliada em dois aspectos fundamentais: a partici-

pação no projeto e no gerenciamento da obra através 

da CNEA, que foi a principal subcontratada do consórcio 

ítalo-canadense responsável pela parte nuclear da obra, 
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e na montagem, em que a indústria argentina contribuiu 

em fases tecnologicamente complexas, envolvendo os 

componentes principais. No caso da terceira central, Atu-

cha II, pressionada por dificuldades nas negociações com 

a Siemens-KWU, autora do projeto da central, e graças 

à experiência acumulada nos casos das duas centrais 

anteriores, foi abandonado o sistema de contratação turn 

key, e CNEA, NA-SA e Invap assumiram a responsabilidade 

pela engenharia e pela conclusão da obra, com assesso-

ramento, quando necessário, de empresas de engenharia 

internacionais especializadas.

Com o funcionamento de Atucha I e Embalse, a 

CNEA acumulou importante experiência na operação e 

manutenção de centrais nucleares, o que fica evidenciado 

com os altos valores de fator de carga atingidos pelas 

duas centrais, e as técnicas desenvolvidas pela NA-SA 

para intervenção robotizada em áreas dos reatores para 

manutenção e troca de conjuntos combustíveis com a 

central em carga.

SETORES NUCLEARES DE BRASIL E ARGENTINA

Todas as atividades ligadas a materiais radioativos, no 

Brasil, são de competência exclusiva da União, conforme 

definido na Constituição Brasileira, nos Artigos 21o, 22º, 

49º, 177º, 200º e 225º. 

Na Argentina, ao contrário, as atividades nucleares 

são liberadas à iniciativa privada, mediante autorização. 

A lei que atualmente regula o setor nuclear no país (Lei no 

24.804, de abril de 1997, regulamentada pelo Decreto no 

1.390, de novembro de 1998), promulgada pelo governo 

Menem, define as atribuições do órgão regulador e da 

Comissão de Energia Atômica (separados em agosto de 

1994, através do Decreto no 1540/94), cria fundos fidu-

ciários a partir de contribuições das empresas operadoras 

de centrais geradoras nucleares (no caso, a NA-SA, ope-

radora estatal, única a operar centrais nucleares para fins 

comerciais no país), para fazer frente às despesas futuras 

com descomissionamento de usinas nucleares, além de 

tratar da privatização da geradora nucleoelétrica estatal, 

que nunca veio a ocorrer.

A estrutura dos setores nucleares nos dois países é 

semelhante. A diferença básica é a existência na Argentina 

de um órgão regulador e fiscalizador independente e de 

diversas empresas privadas atuando em quase todas as 

áreas do setor nuclear.

As instituições encarregadas do planejamento e ope-

ração dos programas nucleares são semelhantes, a CNEA 

(Comisión Nacional de Energia Atómica), na Argentina, e a 

CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), no Brasil. 

Na Argentina, a CNEA acumulava, até 1994, funções de 

planejamento, executivas, e de regulação. Em 30 de agosto 

de 1994, através do Decreto 1540/94, o governo argentino 

separou essas funções, dividindo a antiga CNEA em três: 

a ARN, encarregada da regulação e fiscalização do setor 

nuclear, a NA-SA, encarregada da operação das usinas, 

e a atual CNEA, que tem como funções traçar a política 

nuclear do país, pesquisa e desenvolvimento em geral, e 

operar, diretamente ou através de subsidiárias, o ciclo de 

combustíveis. Já no Brasil, a CNEN acumula as funções de 

operadora de partes do programa nuclear, e de agência 

reguladora e fiscalizadora.

A estrutura de pesquisa argentina é mais robusta do 

que a brasileira. A CNEA mantém três centros de pesquisa 

nuclear6 de porte maior e orçamentos mais generosos do 

que os brasileiros, que realizam pesquisas básicas e apli-

cadas em física, química, metalurgia, ciência dos materiais, 

combustíveis e reatores nucleares, radioisótopos para a 

área de saúde, e equipamentos para medicina nuclear, 

além da formação de recursos humanos. Além desses três 

centros, a CNEA, juntamente com diversas instituições de 

pesquisa, mantém o Polo Tecnológico Constituyentes, que 

se dedica a fazer a interface entre as pesquisas realizadas 

pela CNEA e instituições associadas, e empresas privadas, 

funcionando, inclusive, como incubadora de empresas de 

base tecnológica ligadas ao setor nuclear. O pólo, consti-

tuído em 1997, é um empreendimento cooperativo entre 

diversos institutos de pesquisa7, e gerido pela empresa Polo 

Tecnológico Constituyentes S.A., criada em 1999, e tendo 

como acionistas a CNEA (20%) e as demais instituições 

mantenedoras/acionistas do pólo (80%).

As pesquisas básicas, no Brasil, são realizadas exclusi-

vamente nas universidades e nos institutos mantidos pela 

CNEN em universidades estaduais e federais, e instituições 

de ensino militares8. As pesquisas aplicadas são realizadas 
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nos centros tecnológicos militares – Centro Tecnológico da 

Marinha (CTM-SP)9, em São Paulo, o Centro Tecnológico 

de Aeronáutica (CTA)10, em São José dos Campos (SP), 

o Instituto de Projetos Especiais, do Exército (IPE)11, em 

Guaratiba (RJ), e o Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, – e nas em-

presas ligadas à CNEN, em colaboração com seus quatro 

institutos vinculados.

C omo visto anteriormente, as atividades nucleares 

argentinas tiveram maior apoio financeiro (antes 

de Menem), mais “foco” e maior continuidade 

administrativa, tendo resultado mais profícuo. A Argentina 

domina a tecnologia de reatores, tendo criado uma empre-

sa, a Invap SE (Investigaciones Aplicadas SE), que se dedica 

a projetos de reatores de pesquisa, de equipamentos de 

uso em medicina nuclear, e à absorção da tecnologia de 

reatores de potência. A empresa é controlada pela Pro-

víncia de Rio Negro. Trata-se de uma empresa de projeção 

internacional na área de reatores de pesquisa, em que se 

tornou referência internacional, tendo exportado reatores 

para diversos países12. No Brasil, a Eletronuclear se encar-

rega da tecnologia e da engenharia de reatores.

Na Argentina, a operação de usinas nucleares é 

entregue à NA-SA (Nucleoelectrica Argentina S.A.), com 

100% do capital do Estado Argentino, sendo 99% detido 

pela Secretaria de Energia, e 1% pelo Ente Binacional de 

Emprendimientos Energéticos S.A.. No Brasil, as usinas 

são operadas pela Eletronuclear (Eletrobrás Termonuclear 

S.A.), subsidiária integral da Eletrobrás.

No que diz respeito às aplicações da energia nuclear 

na área de saúde, o programa argentino realizou grandes 

desenvolvimentos. O país possui, por exemplo, diversas 

empresas e laboratórios produtores de medicamentos à 

base de radioisótopos, que exportam para diversos países 

do mundo13. No Brasil, a produção de radioisótopos está 

a cargo do Ipen, que o faz em quantidade insuficiente14, 

sendo boa parte da demanda do mercado brasileiro, 

suprida por importações da Argentina.

Os dois países adotaram partidos diferentes em seus 

programas. O Brasil optou, sem maiores considerações 

de ordem estratégica, pela linha de reatores de água 

leve pressurizada (PWR), que conta, ainda hoje, com o 

maior número de unidades em funcionamento no mun-

do, particularmente nos Estados Unidos, e utiliza urânio 

enriquecido como combustível, e água como moderador 

e resfriador. Já a Argentina escolheu os reatores de água 

pesada (PHWR) – optando, posteriormente, pela variante 

de design canadense Candu, que utilizam urânio natural 

como material físsil15, e água pesada como moderador.

A Argentina domina o ciclo de combustíveis há mais 

tempo que o Brasil.

A mineração e o tratamento de minérios nucleares 

são feitos, na Argentina, pela CNEA, que mantém uma 

planta de tratamento e concentração de minérios, em 

San Raphael, província de Mendoza, operando a partir de 

minério bruto vindo das minas satélites de Sierra Pintada, 

Tigre I e III, Gaucho I e II e La Terraza. A mineração não é 

monopólio do Estado, sendo que duas empresas privadas já 

exploraram, até sua exaustão, duas ocorrências de urânio 

no país. No Brasil, a INB (Indústrias Nucleares Brasileiras 

S.A.) – com cerca de 500 acionistas, mas a CNEN detém 

99,99% do capital – opera a mineração e o tratamento dos 

minérios nucleares, sob regime de monopólio da União. A 

empresa mantém duas divisões. A primeira, a divisão INB-

Buena, opera unidade de mineração e tratamento de areias 

monazíticas e produção de monazita e metais pesados 

(ilmenita, rutilo e zirconita), em São Francisco de Itaba-

puana, no Espírito Santo. A outra, a divisão INB-Caldas, 

opera uma unidade de mineração e tratamento físico de 

minerais de urânio nos municípios de Caetité e Buena Vista, 

na Bahia, e uma unidade de tratamento químico do minério 

de Caetité e produção do yellow cake, e de tratamento 

da monazita de São Francisco de Itabapuana, em Caldas 

do Sul, Minas Gerais. A maior jazida de urânio do país, de 

Quitéria, Ceará, não se encontra em exploração. O minério 

é associado a fosfato, e sua exploração econômica depende 

da exploração do fosfato para a produção de fertilizantes. A 

INB está, atualmente, fazendo uma licitação para selecionar 

um parceiro interessado em explorar o fosfato contido. Três 

grupos apresentaram propostas, dentre os quais o Bunge, 

maior produtor de fertilizantes do país, e a Vale.

A tecnologia do ciclo de combustíveis é desenvolvida 

pela CNEA, na Argentina, e empresas associadas, no 
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Constituyentes, dedicado ao armazenamento de materiais 

físseis (urânio e plutônio) provenientes de diversas etapas 

dos processos desenvolvidos pela CNEA. No Brasil, os 

rejeitos são armazenados pela Eletronuclear no site da 

usina, sem nenhum tipo de tratamento.

Além disso, merecem referência, na Argentina, a fa-

bricação de 90Co (cobalto-90), pela NA-AS (na central de 

Embalse), a fabricação de fontes seladas de cobalto, irídio, 

plantas de irradiação, e radioisótopos para aplicações mé-

dicas, pela Dioxitek, e o desenvolvimento sistemas e equi-

pamentos de aplicação médica e científica pela Invap.

D uas instituições da maior importância na área de 

medicina nuclear na Argentina, são a Fuesmen 

(Fundación Escuela de Medicina Nuclear) e a FCDN 

(Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear). A FUESMEN 

dedica-se à formação de recursos humanos em nível de 

pós-graduação em medicina nuclear e radioisótopos, 

pesquisa e desenvolvimento na área de medicina nuclear, 

e à realização de diagnósticos por imagem e prática de 

medicina, com acesso a recursos avançados de radiote-

rapia e diagnóstico por imagem. A FDCN é um centro de 

diagnóstico por emissão de pósitrons (PET), de pesquisa 

e desenvolvimento, e formação de recursos humanos, na 

área de produção de radio-fármacos, com equipamento 

de última geração.

Na segunda metade da década de 80, durante os go-

vernos Sarney e Alfonsín, através da assinatura de acordos 

de cooperação na área nuclear, iniciou-se o “desmonte” 

do clima de suspicácia que os militares dos dois países 

alimentaram durante décadas. Na gestão seguinte (Collor 

no Brasil e Menem na Argentina) foi criada a Agência Bra-

sileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 

Nucleares (ABACC), encarregada de inspeções mútuas e 

da contabilidade dos materiais empregados nos programas 

e por empresas nucleares de cada país.

Os maiores sucessos dos dois programas foram, no 

Brasil – após a criação, não-oficializada, do Programa Au-

tônomo –, o domínio completo, do ciclo de combustível16 

e o desenvolvimento de um reator PWR para aplicação 

militar na propulsão de submarinos17, e, na Argentina, 

também o desenvolvimento completo do ciclo de com-

Brasil, sob coordenação da CNEN, trabalham a INB, o 

Ipen (Instituto de Pesquisas Nucleares), da USP, e CTM-SP 

(Centro Tecnológico da Marinha), em SP. Na Argentina, a 

operação do ciclo é feita pela CNEA e por sua subsidiária, a 

Dioxitek S.A. (99% do capital da CNEA e 1% da Província 

de Mendoza), que opera uma fábrica de UO2, em Men-

doza, na Argentina. Além disso, uma empresa privada, a  

Conuar S.A. (Combustibles Nucleares Argentinos S.A.) 

– com 66,67% do capital do grupo Perez Companc, através 

da holding Sudacia S.A., e 33,33% da CNEA – se encarrega 

da fabricação de combustíveis nucleares para reatores de 

água pesada e para reatores de pesquisa. 

Além disso, os argentinos desenvolveram a FAE (Fa-

brica de Aleaciones Especiales S.A.), empresa com capital 

68% da Conuar e 32% da CNEA, que se encarrega de 

fabricar o zircalloy 4 (liga zircônio), e semi-acabados 

metálicos, para componentes de elementos combustíveis. 

A CNEA mantém ainda, o Laboratório Alfa, que fabrica 

elementos combustíveis MOx, e o Laboratório ECRI, que 

fabrica combustíveis para reatores de pesquisa. No Brasil, 

a INB se encarrega de todo o ciclo nuclear, em suas instala-

ções de Resende, que incluem a unidade de concentração 

isotópica, uma fábrica de reconversão do SF6 em UO2, e 

uma fábrica de pastilhas e montagem de conjuntos de 

combustíveis nucleares para reatores PWR, sendo que a 

fabricação do SF6 a partir do yellow cake será feita pela 

Marinha, em Iperó.

O programa nuclear argentino criou a ENSI SE (Em-

presa Neuquina de Servicios de Ingenieria SE), para a 

fabricação de água pesada e serviços de engenharia. A 

ENSI é controlada pela Província de Neuquén, com 51% 

do capital, e pela CNEA, com 49%, e opera duas plantas, 

uma, em Arroyitos, adquirida da Sulzer Brothers, suíça, e a 

segunda, uma planta experimental, em Buenos Aires, com 

tecnologia desenvolvida no país.

Em matéria de tratamento de rejeitos, a CNEA mantém 

duas unidades. A primeira, a Área de Gestión de Resíduos 

Radiactivos, no Centro Atômico Ezeiza, dedicada ao trata-

mento e armazenamento provisório de rejeitos de diversos 

graus de atividade, e destino final dos rejeitos de baixa 

atividade e vida-média inferior a cinco anos. A segunda, o 

Depósito Central de Material Fisionable, no Centro Atômico 
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bustível, o desenvolvimento de tecnologia própria para 

fabricação de água pesada, o domínio da produção de 

ligas especiais, particularmente de zircalloy, para a fabri-

cação de tubos metálicos para os combustíveis nucleares, 

o desenvolvimento de um SMR, o CAREM (núcleo PWR, 

urânio enriquecido e água leve pressurizada), e aplicações 

da energia nuclear na área de saúde.

Os dois países dispõem de um parque industrial capaz 

de fabricar praticamente todos os elementos de um reator, 

com destaques para a Techint e Impsa (grupo Pescarmona) 

na Argentina, e Nuclep (vasos de contenção e outros com-

ponentes pesados), Dedini (turbinas), Siemens (geradores), 

Weg (motores elétricos), Garcia Jaraguá (condensadores, 

pressurizadores etc), e outras, no Brasil.

REATIVAÇãO DOS PLANOS NUCLEARES

Em agosto de 2006, ante a crise energética que se 

instalava no país, o governo Néstor Kirchner, que desde 

2003 já vinha reativando as atividades nucleares do país, 

anunciou o relançamento oficial do programa nuclear 

argentino, que teria as duas seguintes diretivas básicas: 

geração, em larga escala, de energia nuclear; e desen-

volvimento das aplicações da energia nuclear na saúde 

pública, agricultura e indústria.

Em termos concretos, o anúncio do governo argentino 

em 2006, previa:

• Retomada da construção da usina nuclear Atucha 

II (745 MW; investimento de 1,8 bilhões de pesos), com 

término previsto para 2010;

• Realização de investimentos para a extensão da vida 

útil da usina Embalse;

• Realização de estudos pela CNEA, NA-SA e AECL 

(Atomic Energy of Canada), projetista original da central 

nuclear Embalse Rio Tercero (Candu), para a construção 

de uma quarta central nuclear;

• Ativação da planta de produção de água pesada de 

Arroyitos, Neuquén;

• Reativação das atividades do Complejo Tecnologico 

Pilcaniyeu, voltado para o enriquecimento de urânio, 

consolidando a tecnologia originalmente usada na década 

de 80, e avaliando a possibilidade de aplicação de novas 

tecnologias inovadoras18;

• Declarar de interesse nacional e acelerar as pesquisas 

para o projeto do protótipo do reator SMR CAREM, de 

desenho integralmente argentino;

• Aceleração de pesquisas minerais para o desenvol-

vimento de reserva estratégica de urânio; e

• Investimento em aplicações de energia nuclear nas 

áreas de agricultura, engenharia e saúde pública19.

Da mesma forma, e quase simultaneamente, o governo 

brasileiro divulgou estudos para uma possível retomada da 

construção de plantas de geração nuclear no Brasil, com 

base no protótipo de reator PWR em desenvolvimento pela 

Marinha. Esses estudos não estão detalhados e apontam 

apenas para:

• Conclusão da usina PWR de Angra III (gêmea de Angra 

II), de desenho Siemens-KWU, de 1.309 MW de potência;

• Construção de até oito reatores SMR de até 500 

MW de potência, em várias regiões do país, e para o 

atendimento de sistemas isolados, até 2030;

• Expansão das unidades industriais do ciclo de combustí-

veis (yellow cake, em Caldas (MG), produção do UF6 em Iperó 

– com tecnologia própria disponível, mas sendo executada 

no Canadá (Cameco) por questões de escala de produção 

–, concentração isotópica, reconversão do UF6 em dióxido e 

fabricação dos elementos combustíveis, em Resende (RJ);

• Dentre os investimentos previstos na área nuclear, 

estão a implementação de uma política nacional para os 

rejeitos radioativos, com a criação da Empresa Brasileira de 

Gerência de Rejeitos, e a construção de depósitos definitivos, 

e a construção, já iniciada pelo LabGene, do CTM-SP, em 

Iperó, do protótipo de 48 MW do reator PWR brasileiro20.

Trata-se, nos dois casos (Brasil e Argentina) de projetos 

tímidos, mas que podem e deverão ser ampliados substan-

cialmente, em função da necessidade de aumento e diversi-

ficação das fontes de geração, e ante as incertezas ligadas a 

outros combustíveis, particularmente ao gás natural.

BASES PARA UM PROGRAMA NUCLEAR CONjUNTO

Um programa conjunto pode ter apenas um caráter co-

operativo que consistiria em identificar projetos de interesse 

comum e unir esforços coordenados para desenvolvê-los 

em conjunto, ou ser mais ambicioso e prever a junção de 

empresas e instituições, no sentido de criar unidades de 
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maior alcance financeiro e com maiores contingentes de 

recursos humanos e áreas de expertise. É desse segundo 

tipo de programa que se tratará a seguir, admitindo-se, no 

entanto, que, numa primeira etapa, em função de dificul-

dades políticas para alterar a legislação brasileira, se passe, 

transitoriamente, por um processo de mera cooperação.

De uma maneira geral, um programa com um horizonte 

de longo prazo, de construção de usinas, interessaria aos 

dois países (mormente com a adesão de outros países 

sul-americanos). Isso porque, com o aumento da escala, e 

a perspectiva de encomendas continuadas, seria possível 

garantir a sustentação de um sofisticado parque industrial de 

mecânica pesada, o desenvolvimento de pesquisas para pro-

jeto, aperfeiçoamento e construção de reatores, a expansão 

das instalações do ciclo de combustíveis e o desenvolvimento 

de pesquisas sobre aplicações da energia nuclear nas áreas 

de saúde, meio-ambiente, indústria e agricultura.

P or outro lado, a importância de um programa 

nuclear para o desenvolvimento científico de um 

país é óbvia. É que usinas nucleares são plantas 

industriais que abarcam tecnologias em praticamente 

todos os ramos da engenharia e da ciência dos materiais. 

A Índia21, por exemplo, durante muitos anos após a década 

de 60 ancorou o desenvolvimento científico e tecnológico 

do país na evolução do setor nuclear.

O desenvolvimento e sustentação através de encomen-

das continuadas de uma indústria de mecânica pesada tem 

grande efeito sobre toda a indústria de bens de capital, 

pela possibilidade de fabricação, nas mesmas instalações 

voltadas para o fornecimento à indústria nuclear, de outros 

tipos de equipamentos e componentes, como equipamen-

tos de mineração, peças e conjuntos pré-montados para 

a indústria naval, caldeiraria pesada e componentes para 

máquinas pesadas.

Ainda que essa lógica econômica seja irrefutável, para 

que a idéia de um programa conjunto possa progredir e se 

sobrepor aos interesses corporativos contrários, nos dois 

países, é necessário realizar as adaptações legislativas 

necessárias, equilibrar as vantagens a serem obtidas pelas 

partes, atender aos objetivos estratégicos, e respeitar as 

conquistas tecnológicas de cada país.

Do ponto de vista argentino, o recém-lançado pro-

grama de reativação do setor nuclear dá as indicações 

sobre o que é considerado estratégico para o país. Em 

primeiro lugar, o país precisa da energia nuclear como 

forma de complementar o suprimento de energia elétrica 

ao mercado consumidor. O programa prevê o término de 

Atucha II, reator projetado pela Siemens22, a construção 

de uma quarta central nuclear tipo Candu, canadense, a 

reativação da planta de água pesada de Neuquén e da 

planta de enriquecimento isotópico de Pilcaniyeu, além de 

grande ênfase ao reator CAREM, com projeto concluído23 

pela Invap. Com relação às pesquisas aplicadas, o governo 

argentino coloca grande ênfase nas aplicações da energia 

nuclear na área de saúde.

Do ponto de vista brasileiro, o grande interesse seria 

“fechar” definitivamente o ciclo de combustível24, e 

aumentar a escala da planta de fabricação de elementos 

combustíveis, e da usina de enriquecimento de Resende, 

além de construir um conjunto de reatores para a comple-

mentação do suprimento de energia ao sistema interligado, 

e fornecimento aos sistemas isolados.

Em ambos os casos, há grande interesse em ativar e 

dar sustentação de encomendas a seus parques industriais 

de mecânica pesada.

Diante dessas considerações, parece óbvio que um 

programa conjunto deveria conter os seguintes linea-

mentos básicos:

• Basear-se, em ambos os países, em dois tipos de 

reatores, PWR e PHWR;

• Prever o compromisso dos dois governos com a des-

tinação de recursos orçamentários anuais para pesquisas 

e investimentos;

• Prever o compromisso de ambos os governos com 

a decisão de construir, dentro de um cronograma rígido, 

um determinado número de centrais;

• Prever a conclusão, em conjunto, dos projetos de 

submarino a propulsão nuclear;

• Criar empresas e instituições binacionais para a explo-

ração conjunta de fases especializadas do setor nuclear;

• Reservar para as empresas dos dois países, o forneci-

mento de equipamentos e sistemas para todo o programa, 

particularmente para a construção das usinas;
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• Contemplar intenso programa de pesquisas minerais, 

para consolidar e ampliar as reservas de minerais radioa-

tivos hoje conhecidas nos dois países;

• Prever intensa troca de tecnologias existentes;

• Contemplar um intenso programa de pesquisas sus-

tentado em conjunto pelos dois governos e pelas empresas 

e instituições binacionais que vierem a ser criadas; e

• Intensificar a formação de recursos humanos.

A fusão de empresas do setor nuclear depende de 

mudança constitucional no Brasil, em função do monopólio 

da União previsto na Constituição. A viabilidade política de 

tal mudança, pelo menos no momento atual, é duvidosa, 

em função do recente acirramento de rivalidades entre 

governo e oposição, particularmente no Senado.

DOIS TIPOS DE REATORES

O programa de implementação de novas usinas se 

basearia no projeto do PWR argentino, o CAREM, e/ou no 

PWR do Ipen e CTM-SP, para reatores de porte pequeno 

(até 300 MW) e médio (300 a 700 MW)25, e em projeto 

de reator PHWR a ser desenvolvido em conjunto.

É importante ressaltar que a adoção simultânea dos dois 

tipos de reatores faz todo o sentido técnico. As duas linhas de 

reatores guardam grande semelhança em termos de equipa-

mentos e apresentam complementaridades em termos de uso 

de combustíveis26. A Coréia do Sul, por exemplo, optou por 

construir simultaneamente reatores PWR e PHWR.27

O fornecimento de equipamentos ficaria restrito 

a empresas brasileiras e argentinas, com encomendas 

externas apenas no caso de não ser viável a fabricação 

nos dois países.

Na alternativa de um programa ambicioso de atuação 

conjunta, poder-se-ia pensar na fusão entre as empresas 

operadoras estatais de geração brasileira (Eletronuclear) e 

argentina (NA-SA), de forma a criar uma empresa de porte 

internacional na área de operação de centrais nucleares28. 

Essa fusão teria ainda o efeito de dar maior força ao ob-

jetivo de aproveitar as sinergias existentes nos ciclos de 

combustíveis dos reatores PWR e PHWR.

Outras possibilidades que merecem ser exploradas são 

a fusão das instalações do ciclo de combustíveis e a criação 

de uma empresa binacional de elementos combustíveis, 

com base na Conuar29, argentina, e da INB, brasileira, e 

na experiência brasileira do IPEN e do CTM-SP.

Por outro lado, para conciliar os interesses dos dois 

países, o programa teria que contemplar intensa troca de 

tecnologias. Em princípio, as tecnologias dominadas pelos 

brasileiros, de maior interesse para os argentinos, seriam: 

(a) a tecnologia de enriquecimento isotópico de urânio30; 

e (b) o reator de propulsão de submarinos de núcleo PWR, 

do CTM-SP e IPEN. Em contrapartida, os argentinos estão 

entre os melhores do mundo em reatores de pesquisa, e 

na fabricação de radioisótopos, além de dominarem a 

produção de água pesada31.

U ma alternativa que facilitaria essa troca seria a 

criação de uma empresa de tecnologia de reatores 

binacional incorporando a Invap e o acervo tec-

nológico da Eletronuclear, IPEN e CTM-SP. Essa empresa 

conjunta se dedicaria a projetar os reatores a serem cons-

truídos, a desenvolver um intenso programa de pesquisas 

na área de engenharia de reatores, particularmente um 

projeto de um reator PHWR, e a explorar, em conjunto, as 

possibilidades de exportação32.

A junção das atividades de pesquisa resultaria em um 

programa unificado, com maiores recursos humanos e 

financeiros, coordenando os esforços de pesquisa da CNEA 

e da CNEN, de seus institutos associados, e das empresas 

do setor nuclear de ambos os países. O programa deveria 

envolver os seguintes campos:

• Engenharia de reatores, compreendendo a uniformi-

zação de componentes, e com a conclusão do scale-up dos 

reatores PWR argentino (CAREM) e brasileiro (do Ipen e 

CTM-SP); desenvolvimento de um reator PHWR brasileiro-

argentino; e pesquisa e desenvolvimento de outros tipos de 

reatores (fast-breeders33 e os pebble-bed, e outros34);

• Uso de tório na geração de energia35;

• Domínio da produção de água pesada;

• Desenvolvimentos no ciclo de combustíveis36;

• Técnicas de reprocessamento de combustíveis usa-

dos, Ciclo Tandem;

• Desenvolvimento de aplicações da energia nuclear 

nas áreas da indústria, meio ambiente, agricultura e 

saúde; e
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• Tecnologia de mineração e tratamento de minérios 

complexos contendo urânio e/ou tório associados a 

outros metais pesados, como os de Pitinga e os rejeitos 

da CBMM.

Um projeto que teria grande efeito psicológico sobre 

o processo decisório relativo à fusão dos programas 

nucleares dos dois países seria a conclusão em conjunto 

pelas Marinhas brasileira e Argentina, do submarino a 

propulsão nuclear37.

Finalmente, o programa conjunto tem que prever a 

intensificação da formação de recursos humanos (enge-

nheiros, físicos, técnicos e operários especializados).38

Uma idéia que deveria ser explorada é a criação de 

um centro nuclear de alto nível, binacional, voltado para a 

pesquisa básica e para a formação de recursos humanos na 

área nuclear. Tal instituição poderia basear-se no modelo 

do Instituto Balseiro, em Bariloche, e em alguns departa-

mentos especializados das universidades brasileiras.

Um programa nuclear conjunto não pode deixar de 

considerar a questão da exploração das jazidas de urânio 

e tório, em ambos os países. No caso brasileiro, um mo-

nopólio do governo39.

Além da dificuldade das diferentes legislações, com a 

restrição constitucional brasileira que impede que qualquer 

ente, à exceção do Estado Nacional, explore jazidas de 

minerais radioativos no país, há um segundo complicador, 

que é o fato de as reservas brasileiras de urânio serem 

muito maiores do que as argentinas, o que, no mínimo, 

criaria dificuldades para a avaliação desses recursos 

minerais. O desenvolvimento de um amplo programa de 

pesquisas minerais conjuntas, em ambos os países, com 

a incorporação apenas das novas jazidas encontradas ao 

patrimônio binacional, pode ser uma forma expedita de 

minimizar essa última dificuldade, ainda que não elimine 

a necessidade de mudança constitucional no Brasil.

O programa seria aberto à adesão de países da Améri-

ca do Sul, como, por exemplo, Chile, Venezuela, e Peru.

O PROGRAMA PROPOSTO

A proposta concreta é de se proceder à aproximação 

dos dois países no campo nuclear em duas etapas, sendo 

a primeira constituída de um programa conjunto intensivo 

de desenvolvimento de tecnologias na área nuclear, e o 

segundo, mais ambicioso, envolvendo a fusão das princi-

pais empresas do setor.

No momento atual, salvo melhor avaliação, qualquer 

tentativa de aprovação de uma PEC que altere a Consti-

tuição para permitir que outros entes – que não a União 

Federal –, operem no mercado nuclear brasileiro, poderá 

encontrar grande resistência no Congresso. Por exigir  a 

aprovação de três quintos dos votos nas duas Casas e 

pelo acirramento recente das rivalidades entre governo 

e oposição, o processo poderá ser obstaculizado ou até 

mesmo desvirtuado pela oposição.

D aí que uma etapa preliminar, em que as insti-

tuições dos dois países atuem em conjunto em 

projetos de interesse comum, parece necessária, 

até que o panorama político permita visualizar a apro-

vação, sem distorções, das mudanças constitucionais 

necessárias. Tal etapa deveria ser precedida dos estudos 

conjuntos em que se desenharia a configuração final do 

setor unificado futuro.

Um programa de transição que envolvesse pesquisas 

e desenvolvimentos conjuntos seria de grande interesse, 

pois permitiria alavancar recursos e somar expertises, ge-

rando maior potencial de realizações tecnológicas. Deveria 

contemplar pelo menos os seguintes projetos:

• Criação de órgão regulador e fiscalizador brasileiro, 

tanto quanto possível semelhante à ARN Argentina40;

• Implantação imediata de um programa de pesquisas 

cooperativa, nas seguintes áreas:

- Pesquisa cooperativa entre CNEN e institutos civis 

e militares associados, Eletronuclear, e CNEA e Invap: en-

genharia de reatores, com os seguintes desdobramentos: 

uniformização de componentes, e conclusão dos reatores 

PWR argentino (CAREM) e brasileiro (CTM-SP e IPEN); 

desenvolvimento de um reator PHWR brasileiro-argentino; 

e desenvolvimento de outros reatores;

- Pesquisa cooperativa entre CNEN e CNEA, e institutos 

associados: uso do tório;

- Pesquisa cooperativa entre INB, CTM-SP e IPEN, 

e CNEA: transferência da tecnologia de enriquecimento 

isotópico por ultracentrifugação brasileiro;
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- Pesquisa cooperativa entre CNEN e IME, no Brasil, 

e CNEA e ENSI, na Argentina: transferência e aperfeiço-

amento da tecnologia argentina de produção de água 

pesada;

- Pesquisa cooperativa entre CNEN e INB, no Brasil, e 

CNEA e Dioxitek, na Argentina: desenvolvimentos no ciclo 

de combustíveis;

- Pesquisa cooperativa entre CNEN, Eletronuclear e 

INB, no Brasil, e CNEA, NA-SA e Dioxitek, na Argentina: 

técnicas de reprocessamento de combustíveis usados, 

desenvolvimento do Ciclo Tandem;

- Pesquisa cooperativa entre INB e CNEA: desen-

volvimento de técnicas de processamento de minérios 

complexos de urânio;

• Implementação do Ciclo Tandem entre as usinas de 

Angra I e Embalse Rio Tercero41;

• Projeto conjunto entre as Marinhas brasileira e 

Argentina: conclusão do desenvolvimento do submarino 

com propulsão nuclear;

• Implementação de programa de construção de 

reatores, nos dois países, com base nos projetos CAREM 

e PWR-brasileiro, e, futuramente, no reator PHWR brasi-

leiro-argentino;

• Mudanças legislativas de forma a garantir a reserva 

de mercado para equipamentos, serviços de engenharia e 

sistemas para empresas brasileiras e argentinas; e

• Criação de instituto binacional de pesquisas e for-

mação de pessoal na área nuclear.

ESTRUTURA INSTITUCIONAL

Partindo-se do princípio de que a mudança constitucio-

nal seja viável, o princípio básico de um programa conjunto 

é a junção de esforços – através de fusões ou acordos 

operacionais – para criar instituições/empresas com maior 

alcance financeiro, recursos humanos e expertise, ampliar 

mercados, e diluir os custos de pesquisa.

Uma possibilidade inicial seria criar uma holding bi-

nacional que controlaria cinco subsidiárias, a saber: uma 

encarregada da mineração, do ciclo de combustíveis, e do 

reprocessamento de resíduos; uma dedicada à produção 

de água pesada; uma encarregada da operação de usinas 

nucleares; uma responsável pela engenharia de reatores 

(projeto e construção); e uma dedicada ao desenvolvimen-

to de aplicações da energia nuclear na indústria, meio am-

biente, agricultura e saúde, da fabricação de radioisótopos 

e de equipamentos de medicina nuclear.

• Mineração e ciclo de coMbustíveis

A empresa teria quatro divisões (ver Alternativa 1): 

uma encarregada da mineração e tratamento do minério 

(produção do yellow cake); uma responsável por operar e 

desenvolver o ciclo de combustíveis (do yellow cake até a 

reconversão do UF6 enriquecido em pó de UO2); uma que 

ficaria com a fabricação dos elementos combustíveis para 

o dois tipos de reatores (fábrica de pastilhas e montagem 

dos conjuntos de pastilhas de UO2 nos tubos de zircalloy 

e conjuntos espaçadores); e uma com a função de repro-

cessar rejeitos radioativos (por exemplo, o aproveitamento 

dos rejeitos dos reatores PWR como combustível para as 

centrais PHWR42).

A divisão de mineração e produção do yellow cake 

uniria a divisão de mineração da INB, e as insta-

lações de mineração e tratamento de minérios da 

CNEA. A divisão de ciclo de combustíveis incorporaria 

as instalações de enriquecimento isotópico argentinas 

da CNEA de Pilcaniyeu, a unidade produtora de UF6 da 

Conuar, em Buenos Aires, a planta de reconversão UF6-UO2 

da Dioxitek, em Córdoba, e as instalações brasileiras de 

Iperó e Resende43. A divisão de elementos combustíveis 

uniria a Conuar e sua subsidiária FAE, e as fábricas de pas-

tilhas e montagem de elementos combustíveis da INB em 

Resende. Finalmente, a divisão de reprocessamento seria 

criada com base nas instalações da CNEA, nos Centros 

Atômicos Ezeiza e Constituyentes, e teria como objetivo, 

inclusive, pesquisar e operar o Ciclo Tandem.

A fusão proposta parece ser de grande interesse para 

a Argentina por três motivos. Em primeiro lugar, porque 

as reservas de minérios nucleares brasileiras são muito 

maiores do quer as argentinas44. Além disso, porque a 

tecnologia de enriquecimento isotópico brasileira, de 

ultracentrifugação, é muito mais econômica do que a 

tecnologia argentina de difusão gasosa. E, finalmente, 

pelas sinergias potenciais decorrentes da integração dos 
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ciclos de combustíveis entre os reatores PWR e PHWR, de 

grande interesse para os dois países.

A fusão das mineradoras estatais de minerais ra-

dioativos apresenta alguns problemas políticos a serem 

contornados, já que a integração exigiria a uniformização 

das legislações. O momento atual, em que, no Brasil, se 

discute uma alteração legislativa, poderia ser considerado 

adequado, mas a ampliação do escopo das alterações para 

abrigar o programa conjunto pode esbarrar em resistências 

da oposição ao atual governo. Caso essas alterações não 

se mostrem viáveis, resta a possibilidade de manter as 

atividades de mineração separadas (ver Alternativa 2).

• Geração

A empresa teria direção e planejamento centralizados, 

mas operaria duas divisões de geração autônomas e for-

necendo energia para dois sistemas elétricos autônomos 

e regulados de forma diferente. A sinergia entre as duas 

divisões se daria na área de combustíveis nucleares, desde 

que se implante o Ciclo Tandem.

• tecnoloGia de reatores

A empresa binacional voltada para o desenvolvimento 

da tecnologia, a construção e a exportação de reatores, 

incorporaria a divisão nuclear da Invap, e os acervos tec-

nológicos da Eletronuclear, do Ipen e do CTM-SP.

• ÁGua pesada

A produção de água pesada seria mantida, num 

primeiro momento, na Argentina, em Arroyitos, província 

de Neuquén. A planta experimental de Buenos Aires, com 

tecnologia desenvolvida no país, seria mantida até que 

uma nova unidade em escala industrial fosse necessária.

• Fabricação de equipaMentos nucleares

A fabricação de equipamentos seria mantida em 

separado (fora do acordo de constituição da holding 

binacional) de operações conjuntas, pela diferença entre 

os setores nos dois países.

Conforme visto anteriormente, a implementação de um 

acordo conjunto com as características e abrangência des-

critas, implica preparação prévia das instituições dos dois 

países, devido às diferenças de legislação. É que qualquer 

tipo de acordo mais ambicioso do que um simples arranjo 

cooperativo exigirá mudança constitucional no Brasil, já 

que o monopólio estatal das atividades nucleares, tal 

como definido no artigo 21o da Constituição da República 

Federativa do Brasil, é extremamente abrangente. Uma 

mudança para permitir a formação de empresas conjuntas 

com a Argentina em diversas etapas do espectro de ativi-

dades nucleares, parece difícil, na conjuntura política atual. 

Essa dificuldade parece maior ainda no que diz respeito, 

particularmente, à propriedade conjunta de jazidas de 

minerais nucleares.

Já a legislação argentina está preparada para um 

acordo que envolva fusões de empresas. É que as ativi-

dades nucleares, na Argentina, não são monopólios do 

Estado, tendo, mesmo, no final da gestão de Menem, sido 

alterada para prever a privatização da NA-SA45. Daí o fato 

de que boa parte das empresas envolvidas no ciclo de 

combustíveis serem controladas por províncias argentinas 

ou joint ventures entre essas e a CNEA, ou mesmo por 

grupos privados. Num passado mais ou menos recente, 

dois grupos privados – sendo um estrangeiro – exploraram 

jazidas de urânio.

A primeira questão importante é a criação de um 

órgão regulador e fiscalizador independente da CNEN. Tal 

agência deveria ser tanto quanto possível, criada à imagem 

da ARN argentina, de forma a tornar mais fácil a futura 

implantação de uma regulação comum nos dois países.

A segunda condição necessária, que aparenta ser de 

implementação politicamente mais complexa, é a neces-

sidade de uniformizar as legislações sobre exploração de 

minerais nucleares, hoje em regime de monopólio no Brasil 

e liberada à iniciativa privada, na Argentina46.

A experiência argentina mostra que a liberação pura 

e simples da atividade de mineração de substâncias ra-

dioativas tem o efeito deletério de acarretar a exportação 

de urânio natural, diminuindo reservas que devem ter um 

tratamento estratégico, sem qualquer tipo de agregação 

de valor47. Naquele país, ocorreu exploração predatória 

das reservas entregues à iniciativa privada, com rápida 

diminuição do volume de reservas estratégicas do país.
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INSTITUTO FORMAÇãO 
DE RH

HOLDING  
NUCLEAR  

BINACIONAL

BLOCO ACIONáRIO BRASILEIRO
CNEN

ELETROBRáS

NUCLEP

BLOCO ACIONáRIO ARGENTINO
SECRETARIA DE ENERGIA, CNEA  

E PROVÍNCIAS (NEUQUÉN,  
MEN-DOZA, RIO NEGRO ETC)

NA-SA

GERAÇãO

ELETRONUCLEAR

áGUA PESADA(4)MINERAÇãO, CICLO 
DE COMBUSTÍVEIS E 
REPROCESSAMENTO

MINERAÇãO(1)

ENRIQUECIMENTO 
ISOTÓPICO(2)

REPROCESSAMENTO

ELEMENTOS  
COMBUSTÍVEIS(3)

TECNOLOGIA  
DE REATORES(5)

APLICAÇõES, 
RADIOISÓTOPOS E 
EQUIPAMENTOS

NOTAS

(1) Minerações da CNEA e da INB;

(2) Pilcaniyeu, Córdoba, Ezeiza, Iperó e Resende;

(3) Conuar + fábrica de elementos combustíveis  
 da INB em Resende;

(4) Arroyitos;

(5) Invap + acervos tecnológicos de Eletronuclear,  
 IPEN e CTM-SP.

ALTERNATIVA 1 - MINERAÇãO CONjUNTA

INSTITUTO FORMAÇãO 
DE RH

HOLDING  
NUCLEAR  

BINACIONAL

BLOCO ACIONáRIO BRASILEIRO
CNEN

ELETROBRáS

NUCLEP

BLOCO ACIONáRIO ARGENTINO
SECRETARIA DE ENERGIA, CNEA  

E PROVÍNCIAS (NEUQUÉN,  
MEN-DOZA, RIO NEGRO ETC)

NA-SA

GERAÇãO

ELETRONUCLEAR

áGUA PESADA(3)CICLO DE  
COMBUSTÍVEIS E 

REPROCESSAMENTO

ENRIQUECIMENTO 
ISOTÓPICO(1)

REPROCESSAMENTO

ELEMENTOS  
COMBUSTÍVEIS(`2)

TECNOLOGIA  
DE REATORES(4)

APLICAÇõES, 
RADIOISÓTOPOS E 
EQUIPAMENTOS

NOTAS

(1) Pilcaniyeu, Córdoba, Ezeiza, Iperó e Resende;

(2) Conuar + fábrica de elementos combustíveis  
 da INB em Resende;

(3) Arroyitos;

(4) Invap + acervos tecnológicos de Eletronuclear,  
 IPEN e CTM-SP.
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Uma alternativa possível seria a permissão legal de 

exportação apenas de urânio enriquecido ou elementos 

combustíveis, o que obrigaria os interessados na mineração 

de urânio a tratar o produto previamente nas instalações da 

INB, única empresa apta a exercer tais atividades no país.

A lição a tirar da experiência argentina é que em 

hipótese alguma se deve permitir a exportação de urânio 

natural e que o volume exportado deve ser rigorosamente 

controlado a fim de preservar as reservas para consumo 

das usinas nacionais.

A liberação de exploração e exportação de material 

radioativo, sujeitos a essa condição, abre a possi-

bilidade de um arranjo negocial que pode facilitar 

a conclusão dos investimentos no ciclo de combustíveis, 

hoje submetida a graves restrições orçamentárias. Trata-se 

de montar acordos através dos quais as empresas privadas 

eventualmente interessadas/envolvidas na mineração de 

urânio48 antecipariam os recursos necessários à conclusão 

da planta de transformação do yellow cake em SF6, e da 

usina de enriquecimento isotópico de Resende, a fim de 

que a INB se coloque apta a prestar o serviço de enrique-

cimento isotópico exigido para viabilizar a exportação.

A prioridade para as empresas nacionais brasileiras e 

argentinas para fabricação de equipamentos, sistemas, e 

prestação de serviços de construção das usinas, exigiria 

uma legislação especial, já que contrariam a legislação 

atual sobre concorrência no setor público.

A aprovação dessa legislação não deverá ser difícil, já 

que, tradicionalmente, o setor nuclear brasileiro sempre foi 

submetido a legislações próprias, com o argumento de que 

um dos objetivos finais mais importantes do programa é 

a absorção, pelo país, de tecnologia. Da mesma forma, e 

pelos mesmos motivos, não deve haver maiores dificulda-

des para tais aprovações na Argentina.

Das fusões propostas, aquela que deve apresentar me-

nores dificuldades e resistências é a das geradoras. É que a 

operação tem por trás a lógica irrefutável da implantação 

do ciclo Tandem de combustíveis, que deverá acarretar 

ganhos substanciais para ambas as partes. Evidentemente, 

como foi dito, a fusão tem que ser precedida, no Brasil, de 

alteração legislativa, devido ao monopólio constitucional. A 

fusão dos ciclos de combustíveis, da mesma forma, e pelos 

mesmos motivos, não se deve mostrar muito complicada, 

a menos de certa resistência da parte brasileira em ceder 

a tecnologia de enriquecimento isotópico, muito superior 

à argentina. 

Já a fusão das atividades de pesquisa, engenharia e 

construção de reatores dependeria da viabilidade de cisão 

na Invap – empresa de destacada importância estratégica, 

com importantes realizações tecnológicas, e de grande 

simbolismo para os argentinos –, segregando a área de 

projetos nucleares. Além disso, é importante lembrar que 

a Invap não pertence à CNEA, o que faz com que a fusão 

dependa da adesão da Província de Rio Negro, que tem o 

controle de seu capital. A criação de uma subsidiária com 

o objetivo de realizar pesquisas em aplicações de energia 

nuclear, produzir radioisótopos e equipamentos para 

medicina nuclear, não apresenta dificuldades, sendo essa 

a área que mais se aproxima de um regime de liberdade, 

segundo a Constituição brasileira.

Finalmente, a junção (coordenação) das atividades 

de pesquisa depende exclusivamente da determinação e 

vontade política da CNEA e da CNEN, já que todas as ins-

tituições envolvidas dependem de verbas governamentais. 

Da mesma forma, a criação de um instituto binacional de 

excelência a nível mundial, para pesquisa básica e aplicada, 

e formação de recursos humanos, depende apenas de 

vontade política dos dois governos.

A primeira tarefa é a aprovação, nos dois países, dos 

princípios básicos e da configuração institucional e metas 

finais do programa. Cumprida essa etapa, um plano de-

talhado de implantação pode ser traçado. A implantação 

do programa conjunto deve ser feita paulatinamente, e a 

adaptação das legislações e “preparação” das instituições, 

realizadas “em paralelo” nos dois países.

prclemos@yahoo.com.br
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1. Nem em termos de absorção de tecnologia de reatores (nenhuma usina 
teve sua construção iniciada), nem em termos do ciclo de combustíveis, já 
que, embora tenham sido construídas a usina de reconversão SF6-UO2, 
e a fábrica de elementos combustíveis , a tecnologia de enriquecimento 
isotópico por jet nozzle se mostrava claramente inviável.

2. Ao lado de Índia, Israel e Coréia do Sul.

3. O projeto CAREM é reconhecido internacionalmente como de alto 
nível, sendo incluído pela agência americana e internacional como um 
dos projetos de reatores enquadráveis nos conceitos da segurança e 
performance da IVth Generation Reactors.

4. Dois para o Peru, e um para Argélia, Egito e Austrália, sendo importante 
assinalar que, no momento, a Invap, empresa de tecnologia de reatores 
argentina, pertencente à Província de Rio Negro, é uma das duas candi-
datas pré-selecionadas ao fornecimento de um reator para a Holanda.

5. A Invap vende, regularmente, combustível nuclear, para um reator de 
pesquisa polaco, e negocia, atualmente, com a Grécia e a Líbia.

6. Centro Atómico Bariloche (CAB), localizado em San Carlos de Bari-
loche, província de Río Negro, Centro Atómico Constituyentes (CAC), 
localizado em San Martín, província de Buenos Aires, e Centro Atómico 
Ezeiza, localizado em Ezeiza, na Grande Buenos Aires. No CAB funciona 
o Reactor Experimental RA6, utilizado para pesquisa e desenvolvimento 
de aplicações da energia nuclear. Também no CAB funciona o Instituto 
Balseiro, importante e pioneiro centro de formação de recursos humanos. 
No CAC funciona um Acelerador de Partículas e o Instituto de Tecnología 
Jorge Sábato, dedicado à formação de especialistas em energia nuclear, 
e o Centro de Información - Biblioteca Eduardo Savino, que tem um dos 
maiores acervos mundiais na área atômica, usado no apoio à formação 
de recursos humanos no setor. No CAE, se produz os radioisótopos usados 
no mercado argentino, uma Planta Semi-Industrial de Irradiación, o RA 
3, além da área de Materiais e Combustíveis, e o Instituto de Tecnologia 
Nuclear Dan Beninson.

7. Os institutos de pesquisa mantenedores do pólo possuem objetos 
distintos e complementares e estão localizados em áreas vizinhas ao 
Centro Atômico Constituyentes, na província de Buenos Aires: Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNE-A), Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 
(Citefa), Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), e Universidad 
Nacional de General San Martín (Unsam).

8. O Instituto de Pesquisas Nucleares (Ipen), em São Paulo, vinculado à 
Universidade de São Paulo, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia 
Nuclear (CDTN), antigo Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR), fundado 
em 1952, em Belo Horizonte, vinculado à Universidade Federal de Minas 
Gerais, e o Instituto de Energia Nuclear (IEN), no Rio de Janeiro, vinculado 
à Universidade Federal do Rio de Janeiro, além do Instituto de Estudos 
Avançados (IEAv), do CTA, em São José dos Campos, e do Instituto Mi-
litar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro. O Ipen, o mais importante 
o institutos vinculados à CNEN, possui uma ampla infra-estrutura de 
laboratórios, dois reatores de pesquisa, o IEA-R1 (norte-americano, com 5 
MW de potência, que é utilizado apenas para a irradiação de materiais e 
produção de radioisótopos); e o Ipen MB-01 (também de baixa potência, 
que funciona como um laboratório de teste para modelagem eletrônica), 
um acelerador de partículas industrial, e um cyclotron compacto de 
energia variável. O instituto, além de prover cursos de formação e pós-
graduação na área nuclear, efetua pesquisas nas áreas de materiais e 
processos nucleares, reatores, aplicações da energia nuclear e segurança. 
Além disso, produz radioisótopos para medicina nuclear.

9. Linhas de pesquisa: ciclo de combustíveis, enriquecimento isotópico 
por ultracentrifugação, submarino a propulsão nuclear, reator PWR para 
submarinos nucleares.

10. Linhas de pesquisa: enriquecimento isotópico a laser, células com-
bustíveis nucleares para uso em satélites, reatores fast-breeders (em 
conjunto com a Argentina).

11. Linhas de pesquisa: reatores de pesquisa, tendo desenvolvido o 
projeto de um reator de pesquisa moderado a grafite.

12. Um reator de radioisótopos para a Argélia, uma planta de radio-

fármacos para Cuba, um centro atômico para o Egito, 18 centros de 
radioterapia para a Venezuela, e, recentemente, um reator de radioisó-
topos para a Austrália, objeto de licitação com vários competidores de 
países desenvolvidos, ganha pela Invap SE. A Invap é, em licitação que 
está sendo realizada, uma das duas empresas mundiais selecionadas 
para fornecimento de reator de potência zero para a Holanda, apesar 
de forte lobby contrário de empresas européias, como a Siemens 
(atual Framatone).

13. Como a Laboratorios Bacon S.A.I.C., a Tecnonuclear, e outras. A 
Bacon e a Tecnonuclear, conveniadas com a CNEA, foram contratadas 
pelo governo, em 2006, quando do relançamento do programa nuclear 
argentino, para o fornecimento gratuito da totalidade dos radioisótopos 
usados na rede de hospitais públicos.

14. O Ipen produz radioisótopos que atendem em média 1,5 milhão 
de pacientes por ano em diferentes aplicações. Na Argentina, apro-
ximadamente quatro milhões de pessoas utilizam-se deste tipo de 
tratamento anualmente. Nos Estados Unidos, esse número sobe para 
mais de 20 milhões.

15. Uma linha de pesquisa mundial busca o uso de urânio levemente 
enriquecido (ULE), ou de combustível irradiado em reatores PWR (Ciclo 
Tandem), que contêm ainda, cerca de 1,5% de isótopos físseis, ou, ainda, 
uma carga mista (urânio natural + urânio levemente enriquecido) nos 
reatores PHWR, com o objetivo de aumentar a eficiência energética dos 
reatores e reduzir custos. A Argentina é um dos países mais avançados 
nesses experimentos, e já vem utilizando ULE em seu reator Atucha I, 
desde 2001.

16. Com desenvolvimento de tecnologias de transformação do yellow 
cake em UF6, e de enriquecimento isotópico do urânio, através do 
desenho de uma ultracentrífuga original própria.

17. Mas aplicável comercialmente para geração elétrica, desde que feitas 
adaptações para transformá-lo num SMR (Small or Medium Reactor, até 
700 MW de potência).

18. Esta, uma possível abertura para a incorporação da tecnologia 
brasileira (ultracentrífuga) de enriquecimento isotópico.

19. Exemplos: inauguração no Hospital Nacional Roffo, de Centro de 
Diagnóstico por Imagens, o mais moderno e bem aparelhado da América 
do Sul; acordo entre CNEA e as empresas Laboratórios Bacon S.A.I.C. e 
Tecnonuclear, para fornecimento gratuito de radioisótopos para todos 
os hospitais da rede pública.

20. Com índice de nacionalização superior a 90%, e recursos assegurados 
no orçamento do Ministério da Defesa.

21. País em desenvolvimento que sustenta um dos maiores programas 
nucleares do mundo.

22. Mas que deverá ser concluído por técnicos argentinos, com algum 
apoio de consultoria externa, devido à dificuldade encontrada pela 
CNEA e pela NA-SA para fechar um acordo com a Siemens para a 
conclusão da usina.

23. Faltando apenas concluir o scale-up – em andamento – da planta 
protótipo de 27 MW, para reatores comerciais de 100 a 350 MW.

24. Transformação do yellow cake (U3O8) em UF6 – com solução tec-
nológica do IPEN já disponível –, ainda não implementada por questão 
de escala de produção.

25. Adaptações deveriam ser introduzidas nos dois projetos, de forma a 
padronizar o maior número possível de componentes, com o objetivo de 
reduzir seus custos em função de uma escala de produção maior.

26. A integração dos ciclos de combustíveis dos reatores PWR e PHWR, 
com a utilização de combustível irradiado em reatores PWR como 
combustível para os reatores PHWR, pode ser feita de duas formas. A 
primeira, denominada Dupic (Direct Use of Spent PWR Fuel in Candu), 
procura usar diretamente o combustível irradiado. A segunda, chamada 
de Ciclo Tandem, busca extrair apenas o material físsil do combustível 
irradiado. O uso de uma dessas duas alternativas aumenta o burn-up 
conjunto, economiza urânio, e reduz o volume final e a atividade dos 
rejeitos (lixo atômico).

NOTAS
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27. A Coréia do Sul vem pesquisando intensivamente o Dupic e o Ciclo 
Tandem.

28. A fusão das geradoras brasileira e argentina tem sido proposta por 
diversos especialistas, em ambos os países, como, por exemplo, o ex-
presidente da CNAE, Aldo Ferrer.

29. A Conuar é uma empresa de vasta experiência, contando com grande 
portfólio de clientes internacionais, inclusive a Eletronuclear (Angra I e 
II), controlada pelo grupo Perez Companc (com participação minoritária 
do governo argentino). O grupo Perez Companc mantém o controle da 
Conuar em função de compromissos com o governo argentino. Sabe-
se, no entanto, que o grupo tem interesse em se desfazer de toda a 
sua atividade industrial para focar sua atuação no agronegócio. Essa 
contingência pode facilitar um entendimento entre os dois governos no 
sentido de formar uma empresa única, binacional.

30. Muito mais econômica do que o processo argentino de enriqueci-
mento isotópico por difusão gasosa.

31. A unidade produtora de água pesada de Arroyitos foi adquirida da 
Suíça, mas uma unidade experimental, em Buenos Aires, opera um pro-
cesso de produção de água pesada desenvolvida pelos argentinos. 

32. Uma possível dificuldade é que a Invap é uma empresa diversificada, 
cujas atividades não se limitam à área nuclear, operando também na 
área espacial, radares, geradores eólicos, e diversos outros segmentos de 
engenharia. Uma eventual fusão teria que ser precedida de cisão da Invap, 
de forma a segregar as atividades nucleares. Além disso, a empresa não 
é controlada pela CNEA, mas sim pela província de Rio Negro.

33. Brasil e Argentina já chegaram a iniciar um projeto conjunto de 
desenvolvimento de um reator fast-breeder. Do lado brasileiro, a 
instituição envolvida é o IEAv, do CTA.

34. Encontra-se em desenvolvimento pelo Departamento de Engenharia 
Nuclear da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob 
supervisão da AIEA, um reator PWR baseado no design de leito fixo. 
O reator é constituído por módulos, podendo, portanto, ser expandido 
para qualquer porte.

35. O Brasil, segundo a OCDE, tem as maiores reservas de tório do 
mundo.

36. Inclusive com a pesquisa de novos tipos de combustíveis como 
forma de aumentar o rendimento elétrico das usinas e dos combustíveis 
(burn-up).

37. A Marinha argentina, a exemplo da brasileira, também tem, desde a 
década de 1980, um projeto de submarino nuclear. O projeto definitivo 
entrou em execução em 1982 (época da Guerra das Malvinas), tendo sido 
seu cronograma, como de outros projetos nucleares argentinos, alterado, 
em função das sucessivas crises financeiras por que passou o país.

38. Essa, uma faceta essencial de qualquer programa de desenvolvi-
mento nuclear. Com a retomada da construção de Angra III, já se prevê 
a falta de recursos humanos. Nos últimos anos, ante a desaceleração 
dos investimentos governamentais no programa nuclear, muitos técnicos 
cuja formação custou muito aos cofres públicos, têm se aposentado 
ou migrado para outros setores, como o de petróleo e gás. A INB, por 
exemplo, dispõe, hoje, de apenas três geólogos especializados em 
minerais radioativos, em comparação com os aproximadamente 100 
que, nas décadas de 1970 e 1980, trabalhavam para a Nuclebrás. A 
Argentina também se ressente de escassez de recursos humanos, devido 
à descontinuidade do programa nuclear argentino nos anos Menem.

39. A exploração de minérios radioativos na Argentina não é monopólio 
do Estado. Duas empresas privadas (Uranco e Sanchez Granel Obras de 
Ingeniería) já exploraram jazidas de urânio naquele país. Tais operações, 
voltadas para a exportação de urânio natural, já estão encerradas por 
exaustão dos recursos minerais originalmente contidos nas respectivas 
áreas, e se encontram em fase de recuperação ambiental dos sites de 
mineração.

40. Modificação necessária, que independe da implementação do 
programa conjunto.

41. Pode e deve ser implementado imediatamente. Independe da imple-
mentação do programa conjunto.

42. ULE (urânio levemente enriquecido), no ciclo Tandem.

43. As unidades de ciclo de combustíveis argentinas, por razões histó-
ricas, apresentam grande irracionalidade em termos de logística. Sua 
distribuição geográfica acarreta o que se poderia chamar de um grande 
“passeio nuclear”. Assim é que, depois de juntar as produções de minérios 
de urânio de diversas minas em San Raphael, Mendoza, para extração 
do U, produzindo-se o yellow cake, este é transportado para Pilcaniyeu, 
Rio Negro, onde o hexafluoreto de urânio é produzido e concentrado. O 
concentrado é transferido para a planta da Dioxitek, em Córdoba, onde 
o SF6 é reconvertido a UO2 em pó. O pó de dióxido de urânio é, então, 
transportado para a fábrica de elementos combustíveis da Conuar no 
Centro Atômico Ezeiza, na Grande Buenos Aires. Da mesma forma, no 
Brasil, a construção da unidade produtora de SF6 em Iperó, vai exigir 
um “passeio nuclear”, ainda que bem menor do que na Argentina. 
Tais irracionalidades deveriam ser corrigidas após o processo de fusões 
proposto, não só por questões econômicas, mas, sobretudo, por uma 
questão de segurança.

44. O Brasil possui, segundo os critérios da AIEA, 309 mil toneladas 
de urânio contido em diversos minérios, o que se constitui na sexta 
maior reserva do mundo (depois de Austrália, 1,1 milhão de toneladas, 
Cazaquistão, 960 mil toneladas, Canadá, 520 mil toneladas, África do 
Sul, 430 mil toneladas e Estados Unidos, 400 mil toneladas). Essa esti-
mativa das reservas brasileiras está claramente subestimada por diversos 
motivos. Em primeiro lugar, não incluem o urânio contido em minérios 
complexos, como o de Pitinga, Amazonas, onde o urânio se apresenta 
associado a metais como o estanho, e metais pesados como nióbio, 
tântalo e titânio, e em reservas conhecidas, mas não cubadas, como a 
de Rio Cristalino, no Ceará. O motivo da não-inclusão dessas reservas é 
que as mesmas não foram ainda medidas por métodos aceitáveis para 
a AIEA (geoestatística) e/ou porque ainda não demonstrada claramente 
a economicidade (custo) da exploração. Pitinga pode ter mais de 150 
mil toneladas de urânio, explorável a custo inferior a US$ 130/kgU. Da 
mesma forma, estima-se que as reservas de Rio Cristalino podem ser 
da mesma ordem de grandeza. Além disso, é importante observar que 
apenas 30% do território brasileiro foram cobertos por atividades de 
pesquisa geológica, e que as mesmas foram interrompidas em 1987. 
Algumas estimativas apontam que o país pode ter reservas de até 1,2 
milhão de toneladas, o que o colocaria em segundo lugar (perdendo 
apenas para a Austrália, que vem descobrindo novas ocorrências, e pode 
ter, hoje, cerca de 1,5 milhão de toneladas de U). Mesmo com o volume 
de reservas atualmente reconhecido, o país pode ingressar em agressivo 
programa de exportações de urânio – desde que expanda suas instala-
ções de concentração –, uma vez que com o volume atual, o programa 
de construções de reatores pode ser sustentado por mais de 50 anos. 
Os números argentinos são difíceis de se precisar. Oficialmente, o país 
possui em torno de 10.000 toneladas de U. Sabe-se, no entanto, que as 
reservas do país ultrapassam 50.000 toneladas. Da mesma forma que 
no Brasil, apenas 20% do território do país foram pesquisados.

45. Com a aprovação da Lei no 24.804, de abril de 1997 (regulamenta-
da pelo Decreto no 1390, de novembro de 1998), que fixa as atribuições 
da CNEA e da ARN, cria fundos fiduciários a partir de contribuições 
da NA-SA para fazer frente às despesas com descomissionamento de 
usinas nucleares, e determina a privatização da NA-SA, que, de resto, 
nunca veio a ocorrer, devido ao fim do governo Menem.

46. Embora, em temos concretos, não haja nenhuma exploração privada 
em andamento na Argentina. As jazidas da Uranco e da Sanchez Granel 
estão esgotadas. Com o aumento dos preços de minerais nucleares no 
mercado internacional, diversos pedidos de pesquisa e exploração por 
parte de empresas privadas, têm sido submetidos ao governo.

47. A cotação atual do urânio na forma de yellow cake é de cerca de 
US$ 130/kg, enquanto a de urânio enriquecido a 5% é da ordem de 
grandeza de US$ 1.200/kg. De resto, o enriquecimento só é possível 
para empresas/instituições detentoras de tecnologia e de usinas de en-
riquecimento isotópico, e de fabricação de elementos combustíveis.

48. A INB tem proposto a exportação de yellow cake, como forma de 
gerar recursos para a complementação do ciclo de combustíveis. Os re-
cursos gerados seriam aplicados exclusivamente nas unidades do ciclo. 
Não deixa de ser uma forma lógica de concluir a unidade de produção 
de SF6 em Iperó e expandir a unidade de enriquecimento isotópico 
de Resende. No entanto, mais adequado parece ser o financiamento 
dessas expansões, seguido da exportação de urânio já enriquecido, 
com substancial agregação de valor no país.
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A
exaustão do paquistanês falou mais 

alto do que o sentimento de medo das 

bombas dos terroristas islâmicos fun-

damentalistas. No dia 18 de fevereiro, 

46% dos 81 milhões de eleitores (um 

recorde de comparecimento) ignora-

ram os alarmes de eminentes ataques suicidas nos locais 

de votação. As urnas deram um “não rotundo” à chamada 

“Guerra ao Terror” dos americanos, que já mata civis 

paquistaneses através dos sofisticados “Predators” – os 

aviões pilotados por controle remoto que bombardeiam os 

vilarejos no noroeste do país. Expostos aos atentados terro-

ristas, às rajadas das Kalashnikovs e aos tiros de morteiros, 

os paquistaneses também rechaçaram a chamada “Guerra 

Santa” dos jihadistas. A escolha de um novo Parlamento 

governado pelos partidos de oposição refletiu o repúdio 

aos militares submissos aos interesses dos Estados Unidos, 

simbolizados na figura de Pervez Musharraf, e revelou a 

rejeição aos Mullahs ligados a organizações terroristas e 

a grupos fundamentalistas islâmicos. 
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E
m nome de Alá, eles costumam im-

pedir os homens de cortar as barbas, 

as mulheres de saírem às ruas sem se 

esconderem sob as burcas, e proíbem 

ambos de ouvirem musica, ou verem 

filmes. Foi nessa região que os eleitores 

deram vitória maciça aos “camisas vermelhas”, do Parti-

do Nacional Awami (ANP), secular e socialista. O ANP é 

remanescente de um movimento social criado pelo líder 

pacifista muçulmano Abdul Ghaffar Khan, contemporâneo 

e amigo de Mahatma Gandhi. Durante a eleição para 

as assembléias Nacional e regionais, os paquistaneses 

extravasaram sua irritação com o cansativo dia-a-dia e a 

penosa arte de sobreviver sob inflação alta, desemprego, 

escolas em frangalhos, o sumiço nas prateleiras de pro-

dutos de primeira necessidade, como a farinha de trigo, 

com que eles preparam em casa um o seu roti – um pão 

sem fermento. Há falta de arroz, óleo e gás de cozinha, e, 

como se não bastasse tudo isso, ainda existe escassez de 

energia elétrica, o que provoca apagões diários. 

Mas o grito de desabafo e o recado dos paquistaneses 

nas urnas da “mãe de todas as eleições” – como batizou 

Musharraf – estão praticamente inaudíveis um mês de-

pois. A advertência geral era de que Musharraf tentaria 

favorecer o seu Partido da Liga Muçulmana (PML-Q), com 

manipulação durante o processo de apuração dos votos. 

A boa nova foi que isso não aconteceu e a oposição deu 

uma surra no “partido do Rei”, como foi apelidado. Mas, 

em seguida, veio a má noticia: a manipulação, no cenário 

pós-eleitoral, nas negociações de bastidores para a for-

mação de um novo governo. 

 Uma tropa de choque americana formada por di-

plomatas, políticos e militares participou exaustivamente 

de praticamente todas as conversas a portas fechadas 

com os principais atores paquistaneses para influenciar o 

perfil de um governo novo por fora, mas velho por dentro: 

submetido, como os anteriores, aos interesses estratégicos 

americanos. A missão dos enviados de George W. Bush 

era fazer com que Islamabad continue sob o comando do 
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controle remoto operado por Washington, assim como 

os sofisticados jatos “Predators”. O objetivo: aprofundar 

ainda mais o papel do Paquistão na chamada “Guerra ao 

Terror” – exatamente o contrario do que o povo expressou 

pelas urnas. Uma batalha que já completou sete anos, com 

péssimos resultados. 

Mesmo derrubado eleitoralmente, sob o coro gene-

ralizado “Fora Musharraf”, o enfraquecido presidente 

permaneceu fortemente agarrado ao poder logo após as 

eleições, sustentado pela vontade dos EUA, que não admi-

tia seu afastamento para garantir os acordos estratégicos 

já assinados. Tanto Musharraf como o novo comandante 

das Forcas Armadas, General Ashfaq Kayani, foi chamado 

para conversar detalhes estratégicos da “Guerra ao Terror” 

com funcionários de alto escalão da Casa Branca, da CIA, 

do Pentágono e da diplomacia americana. 

A embaixadora dos Estados Unidos, Anne W. Patter-

son, chamou Asif Ali Zardari – o líder de fato do vitorioso 

Partido do Povo do Paquistão (PPP), da falecida ex-premier 

Benazir Bhutto – para duas conversinhas dentro da própria 

sede da representação de Washington em Islamabad. 

Diplomatas americanos também mediram o potencial 

de alinhamento do ex-premier Nawaz Sharif, líder do 

segundo partido vitorioso nas urnas, do PML-N. Congres-

sistas republicanos e democratas, além de diplomatas, 

foram a cidade de Lahore – o bastião cultural e centro da 

oposição a Musharraf – para sondar a forca e a liderança 

popular de Aitzaz Ahsan, presidente da Associação dos 

Advogados da Suprema Corte e líder dos protestos de 
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rua da sociedade civil organizada. A embaixadora Anne 

Patterson se encarregou de conversar com Asfandyar 

Wali Khan, líder dos “camisas vermelhas” agrupados no 

Partido Nacional Awami, socialista e defensor ferrenho 

da não-violência, que venceram na estratégica região da 

“Guerra ao Terror”, também foi procurado, e claro, pela 

embaixadora americana no Paquistão, Anne W. Patterson. 

Asfandyar disse a ela que seu partido venceu porque o 

povo Pashtun que paz.

LICENÇA PARA MATAR 
Logo após os atentados contra os EUA, em setembro 

de 2001, o governo americano fez Musharraf se compro-

meter com a “Guerra ao Terror”, enfiando pela sua goela 

uma lista com sete demandas que o obrigavam a mergu-

lhar na luta para derrubar o governo Talibã no Afeganistão 

e caçar os líderes da al-Qaeda, principalmente o ex-aliado 

Americano Osama bin Laden. O rol de exigências de 2001 

é fichinha perto da mais recente lista levada a Islamabad 

há algumas semanas, com quase o dobro de demandas A 

noticia vazou e os jornais paquistaneses reagiram em coro, 

advertindo que as novas exigências farão do Paquistão o 

51º estado norte-americano (ver quadro “As duas listas 

de exigências dos EUA ao Paquistão”). 

Algumas das 11 reivindicações são especialmente 

pesadas. Como a de que os enviados americanos não 

precisem de passaporte e possam entrar no Paquistão 

com suas armas, sem ter suas bagagens vistoriadas pelas 

autoridades locais. Os americanos não ficam submetidos às 

leis paquistanesas. Os militares não podem estar sujeitos a 

demandas por compensações por mortes de paquistaneses 

ou por destruições de casas e vilas pelos aviões americanos. 

A reivindicação da “licença para matar” vazou e o jornal 

paquistanês “The News” publicou a lista que provocou 

uma onda de protestos através da mídia. 

S
ob o titulo “Assalto a Soberania” o editorial 

do “The News”, defende que o novo governo 

ignore as demandas, caso contrario o Paquis-

tão se tornara o 51º estado norte-americano. 

Segundo o diário, a lista, que daria aos EUA a liberdade 

que conquistou dentro do Iraque e do Afeganistão, deixou 

os corredores do poder em polvorosa e provocou fortes 

reações negativas dentro da elite militar e do serviço de 

inteligência. “A presença dos enviados militares e civis 

dos Estados Unidos no Paquistão com uma carta branca 

para que eles façam o que bem quiserem só vai fortalecer 

ainda mais o sentimento anti-americano que alimenta o 

extremismo islâmico”. O “The News” refresca a memó-

ria de seus leitores, ressaltando a ação arrepiante dos 

mercenários privados americanos contratados no Iraque, 

que causaram inúmeras mortes de inocentes, mulheres 

e crianças. O editorial lembra ainda os crimes, inclusive 

estupros, cometidos por militares dos EUA nos países 

onde os americanos conseguiram obter a permissão de 

não estarem submetidos às leis locais. 

Logo após o 11 de setembro, o governo americano fez 
Musharraf se comprometer com a “Guerra ao Terror”
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O jornal “The Frontier Post” – que circula no noroeste 

do país, a área mais conflituosa, onde estão entrincheira-

dos militantes da al-Qaeda e do Talibã – faz uma alusão 

à selvageria dos tempos do velho Oeste. “Fazendo de nos 

um Oeste Selvagem”. Com esse titulo, o editorial lamenta 

que os Estados Unidos ainda não considerem suficiente o 

nível de sua intrusão nos assuntos internos do Paquistão. 

“As demandas fazem do nosso país virtualmente um Oeste 

selvagem, com os paquistaneses no papel dos índios que 

habitavam o Velho Oeste Americano”. O papel dos caubóis 

– continua o editorial – é desempenhado por diplomatas, 

militares e milicianos contratados por empresas privadas, 

com permissão para se instalarem onde quiserem e liber-

dade de caca, com licença matar quem eles desejarem 

sem sofrerem nenhuma conseqüência legal por seus atos. 

“Demandas que fazem do Paquistão um estado vassalo”, 

completa o “The Frontier Post”. O diário “A Nação” publi-

cou o editorial “É hora de resistir”. Atribui boa parte da 

culpa por mais exigências dos EUA ao próprio governo 

paquistanês, ao ceder continuamente às exigências ameri-

canas. “Recentes ofensivas militares já foram deslanchadas 

nas áreas tribais do país. É preciso mudar o paradigma 

nesse momento crucial, em que o nosso país vive uma 

onda de ataques suicidas” diz o editorial.

OS PREDADORES AMERICANOS NAS MONTANHAS 
DO NOROESTE PAQUISTANÊS 

Mas os paquistaneses não têm sido explodidos apenas 

em solo pelos radicais islâmicos. Do céu, caem as bombas 

e mísseis lançados pelos americanos sobre as casas dos 

miseráveis vilarejos encravados nas belas montanhas de 

cerca de 4 mil metros de altura, em meio a profundos 

desfiladeiros, onde ficam as duas regiões mais conflituosas 

do país. Uma é a Província Noroeste (chamada de NWFP), 

uma das quatro províncias oficiais do Paquistão. A outra 

e a vizinha Área Tribal Administrada pelo governo central 

(chamada de FATA), também no noroeste. As duas juntas 

– com 100 mil quilômetros quadrados, próximas do Afe-

ganistão – transformaram-se numa imensa trincheira onde 

cabem duas Dinamarcas e vivem cerca de 25 milhões de 

pessoas. Desde 2005, os “Predators” – munidos de dois 

mísseis Hellfire guiados a laser – sobrevoam e atacam o 

que os americanos apelidaram de “céu seguro” do Talibã e 

da al-Qaeda. As explosões são tão fortes que são ouvidas 

a quilômetros de distância. 

O
s EUA começaram a usar esses aviões em 

2002, ano seguinte à derrubada do Talibã 

e à invasão do Afeganistão. De lá muitos 

“Predators” são lançados na direção do 

Paquistão. Mas já há, dentro do território paquistanês, 

bases secretas de lançamento de “Predators”, segundo 

noticiou o “The New York Times”. Os sofisticados aviões 

a controle remoto – cuja base central de operações fica 

no estado de Nevada (EUA) – foi criado para poupar vidas 

– dos pilotos americanos. Segundo o jornal “Los Angeles 

Times”, esses aviões conseguiram no ano passado eliminar 

quatro líderes da organização de Osama bin Laden, mas 

com eles explodiram muitos inocentes paquistaneses. 

A avançada tecnologia não consegue ainda garantir a 

eficácia no acerto do alvo. 

Os Pashtuns vivem no meio do fogo cruzado. Nas ruas, 

estão expostos as rajadas das Kalashnikovs e os tiros de 

morteiros dos Talibã, milicianos da al-Qaeda e do Exército 

paquistanês. Dentre de suas casas, o perigo vem do céu: 

os pashtuns são presas fáceis dos mísseis lançados pelos 

“Predators”, dirigidos a quilômetros de distância – a mais 

moderna tecnologia criada para salvar vidas dos pilotos 

americanos. Essa etnia originária do Afeganistão – que, no 

Paquistão, se concentra na província noroeste e na área 

tribal ao lado, justamente no centro da “Guerra ao Terror” 

– vive em comunidades com tradições milenares. São 

extremamente hospitaleiros e se submetem às decisões 

dos líderes tribais mais velhos, os chamados Maliks (ou 

reis), que tomam as decisões nas reuniões das “Jirgas” 

(ou conselhos). 

As reações da população paquistanesa às freqüentes 

mortes da minoria pashtun (16% da população) têm sido 

cada vez mais iradas: a cada notícia de mortes de inocentes 

pelos mísseis americanos, os paquistaneses saem às ruas 

até nas distantes grandes cidades do país para protestar. 

São inúmeros os casos de bombardeios. Em outubro 
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Primeira lista de demandas apresentada pelo governo George W. 
Bush, em setembro de 2001, logo após os atentados terroristas às torres gêmeas em 
Nova Iorque:

1) Impedir as operações da al-Qaeda na fronteira com o Afeganistão, interceptar o suporte de armas e 
todo o material logístico para Osama Bin Laden. 

2) Dar carta branca para sobrevôo e aterrissagem de aviões americanos em território paquistanês.

3) Acesso às bases navais, aéreas e fronteira do Paquistão.

4) Envio imediato ao governo dos EUA de informação sobre inteligência e imigração. 

5) Não permitir qualquer manifestação interna de apoio ao terrorismo contra os EUA e seus aliados.

6) Cortar fornecimento de combustível para o Talibã e impedir voluntários paquistaneses de se unirem 
aos milicianos do Talibã no Afeganistão.

7) Romper relações diplomáticas com o governo Talibã e dar assistência aos Estados Unidos para 
destruir Bin Laden e sua rede al-Qaeda.

Segunda lista de demandas apresentada pelos Estados Unidos ao 
Paquistão, após as eleições:

1) O Exército dos EUA e seu pessoal de apoio devem ganhar o status que a Embaixada dos EUA em 
Islamabad tem: imunidade diplomática.

2)	 Esse	pessoal	deve	ser	permitido	a	entrar	e	sair	do	Paquistão	apenas	com	uma	mera	identificação	
nacional (como licença de motorista, por exemplo) sem necessidade de passaporte e qualquer visto.

3) O Paquistão deve aceitar a legalidade de todas as licenças americanas, incluindo as de armas.

4) Esse pessoal deve ser permitido a carregar armas e usar uniformes em todo o território paquistanês. 

5) A jurisdição criminal dos EUA deve ser aplicada no Paquistão aos cidadãos dos Estados Unidos. Ou 
seja, os americanos não estariam sujeitos às leis paquistanesas.

6) O pessoal americano deve ser eximido de qualquer imposto.

7) O contingente dos Estados Unidos deve ser permitido a importar e exportar livremente, sem 
inspeção, qualquer bem e material.

8) Permissão de movimento livre de veículos, incluindo aeronaves, sem taxas para aterrissagem ou 
decolagem. 

9) Pessoal contratado pelos Estados Unidos também deve ser eximido de pagamentos de impostos.

10) Uso de graça dos sistemas de telecomunicações e rádio. 

11) Renúncia de qualquer reclamação sobre prejuízos, perdas ou destruição de propriedades alheias, ou 
mortes de pessoal das forças armadas ou civis.
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passado, por exemplo, um “Predator” estraçalhou várias 

casas no vilarejo de Damadola, na área tribal de Bajaur, 

no Paquistão, matando 18 pessoas. O alvo era Ayman al-

Zawahiri, o segundo homem da al-Qaeda. Mas ele não 

estava lá no momento do ataque. 

Em janeiro desse ano, um “Predator” conseguiu atingir 

a sua presa: matou Abu Laith al-Libi, um líder da al-Qaeda, 

que estava dentro de uma casa na região do Waziristão, 

onde as forças do Talibã, liderado por Baitullah Mehsud, 

vêm conseguindo impor pesadas derrotas ao Exército pa-

quistanês, que já perdeu mil homens na chamada “Guerra 

ao Terror”. Muitos militares do exercito paquistanês têm se 

rendido ou desertado. Em agosto de 2007, 250 militares 

foram capturados pelo exército de Mehsud sem resistir. No 

mês seguinte, 214 homens do Exército, inclusive um major 

e um tenente-coronel, foram capturados. Em apenas uma 

semana de outubro, 150 militares desertaram.

M
ehsud – vinculado também aos cabeças 

da al-Qaeda – foi apontado pelo governo 

paquistanês como o mandante do assassi-

nato da ex-premier Benazir Bhutto em 27 

de dezembro. Pouco antes do atentado que matou Benazir, 

líderes das várias gangues talibãs da provincial noroeste e 

da área tribal oficializaram sua união numa única organiza-

ção guarda-chuva batizada de Tehrik-i-Talibã (Movimento 

Talibã Paquistanês). O líder escolhido foi Baitullah Mehsud, 

que também atende pelo pomposo apelido de “o Emir do 

Talibã no Paquistão”. Outro importante líder Talibã – que 

era o número 1 no Afeganistão, onde governou – também 

está escondido em algum buraco entre as montanhas 

paquistanesas: o Mullah Mohammed Omar. 

Recentemente o “The New York Times” noticiou que 

o governo americano discutiu em janeiro um pacto com 

Pervez Musharraf para fazer o Paquistão mergulhar mais 

fundo na estratégia de intensificar a violência como forma 

de combater o terrorismo e o fundamentalismo islâmico. 

Um dos pontos do acordo é ampliar os ataques na mon-

tanhosa região noroeste. Os ataques se intensificam cada 

vez mais – um sinal de que o acordo vem sendo posto em 

prática. No dia 28 de fevereiro, somente dez dias após as 

eleições, um outro “Predator” disparou seus mísseis sobre 

o vilarejo de Azam Warsak, no Sul do Waziristão, matando 

13 e ferindo 10. Duas semanas depois, em 13 de marco, 

duas crianças e duas mulheres foram exterminadas pelos 

mísseis que atingiram seus casebres em uma vila dessa 

região dominada pelo Talibã Baitullah Mehsud. Três dias 

depois, mais um ataque aéreo na mesma área matou 20 

pessoas. 

Os americanos tentam fazer o novo governo aceitar 

também a presença ostensiva de seu pessoal militar e 

civil em território paquistanês – um acesso que sempre foi 

negado, desde a primeira aliança paquistanês-americana, 

na década de 80, contra a invasão soviética no Afeganistão. 

O novo acordo discutido por Musharraf prevê a instalação 

ostensiva de bases de lançamento dos “Predators” dentro 

do território paquistanês. As bases já existentes, noticiadas 

pelo NYT, são negadas pelo governo do Paquistão. Assim, 

os aviões teleguiados com a tarefa de lançar mísseis no 

território paquistanês, não precisariam mais ser operados do 

Afeganistão. O interlocutor dessas propostas foi o chefe das 

Forças Armadas dos EUA, Almirante Mike Mullen, que veio a 

Islamabad em janeiro para entregar nas mãos de Musharraf 

o roteiro da “Guerra ao Terror”. No início de março, duas 

semanas após as eleições que humilharam o partido de 

Musharraf, o todo-poderoso Mullen desembarcou de novo 

na capital paquistanesa para continuar a conversa. 

Mais de 100 homens das forças de operações especiais 

dos Estados Unidos já treinam no país o Grupo Especial de 

Serviço de Elite – os paramilitares paquistaneses que ope-

ram ao longo da fronteira afegã, onde eles acreditam que 

Osama bin Laden estaria escondido. Isso é só o aperitivo. O 

objetivo é enviar mais cinco mil homens para o Paquistão 

com a missão de trabalhar nos Centros de Coordenação 

Especiais, com troca de informações do pessoal de inteli-

gência dos EUA, do Afeganistão e do Paquistão. Até então, 

a presença de agentes da CIA em território paquistanês 

sempre foi controlada e escamoteada. Do outro lado da 

fronteira, militares americanos e afegãos atuam juntos 

contra os militantes armados. Os agentes americanos ofere-

cem dinheiro e tentam cooptar apoio dos Maliks, os líderes 

tribais. No Paquistão, os EUA querem fazer o mesmo. 
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Os americanos sempre insistiram, mas os militares pa-

quistaneses se recusaram a permitir a atuação direta deles 

em seu país. Eles resistem porque sabem que os Estados 

Unidos não são bem vistos pela população paquistanesa, 

que até agora não notou benefícios da ajuda financeira 

bilionária em suas vidas e percebeu que a aliança com os 

EUA alimentou a violência. O paquistanês também teste-

munhou o que aconteceu no vizinho Afeganistão. Mesmo 

depois de 7 anos de invasão, as tropas da coalizão da 

OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ainda 

enfrentam o ressurgimento do Talibã. A previsão mais oti-

mista é de que os militares estrangeiros continuam lá por 

no mínimo mais 3 anos. Os mais céticos acreditam que a 

operação militar no Afeganistão vai durar mais 10 anos. 

O presidente afegão, Hamid Karzai, chegou a ser 

batizado de “o prefeito de Kabul”, porque seu poder 

está praticamente limitado à capital: apenas um terço do 

território afegão está sob controle do governo. A situação 

é tão instável até hoje que os ministros afegãos estão 

sempre com os vistos americanos atualizados em seus 

passaportes, em caso de derrota iminente. Além disso, 

a invasão americana causou muitos problemas para os 

paquistaneses. Milhares de refugiados ultrapassaram a 

fronteira e se espalharam pelo país: as estimativas são 

de três milhões, sendo que um milhão deles estariam 

concentrados em campos de refugiados na fronteira. Os 

americanos acreditam que dentro desses campos de refu-

giados novas levas de militantes fundamentalistas estejam 

sendo treinados para se unirem à “Guerra Santa”. Há 

também notícias de que esses campos sejam verdadeiras 

“fábricas” de coletes explosivos para terroristas suicidas 

– os “mártires” da Jihad, que cada vez mais matam pa-

quistaneses até nas grandes cidades, distante da fronteira 

afegã. Ou seja, o exemplo afegão da “Guerra ao Terror” 

não é nada encorajador para os paquistaneses. 

Outro fator que levou os militares paquistaneses a 

resistirem a abrir as porteiras para os americanos foi o 

medo de se transformarem em alvos do terror islâmico. É 

exatamente o que já esta acontecendo. Talat Masood, ex-

general paquistanês e especialista em assuntos de defesa 

em Islamabad, explica o efeito do envolvimento de seus 

colegas de farda com os militares americanos: “Os paquis-

taneses, inclusive muitos militares, já se convenceram de 

que essa guerra imposta ao nosso país pelos americanos 

os transformaram em alvos dos terroristas. Essa união com 

os EUA faz os militantes armadas adotarem métodos cada 

vez mais violentos. Seu objetivo é matar cada vez mais 

gente e um dos alvos preferenciais nos últimos tempos são 

militares, policiais, agentes de inteligência e governantes. O 

nosso Exército tem que repensar essa estratégia”, afirma 

Talat Massod.

D
e tempos em tempos os americanos acusam 

Islamabad de não se esforçar para capturar os 

líderes da Jihad. “Os Estados Unidos faliram 

no Afeganistão e agora querem colocar a 

culpa de novo no Paquistão e nas suas tribos”, protestou 

Khalid Rahman, diretor do Instituto de Estudos Políticos, 

em Islamabad. Os partidos vitoriosos e os políticos do 

novo governo estão sob forte pressão da opinião pública 

para que mudem a estratégia de combate ao jihadismo. 

O analista político Karan Shafi acredita que o novo par-

lamento vai refletir isso. “O novo governo tentara evitar 

operações pesadas que possam causar muitas mortes de 

civis. Isso acaba funcionando como propaganda favorável 

para os extremistas islâmicos, que vão passar a ganhar 

mais apoio da população”, diz Karan Shafi. Nas inúmeras 

negociações de bastidores com os americanos, os políticos 

paquistaneses têm ecoado o recado do eleitor e tentam 

convencer os interlocutores americanos a adotarem nova 

forma de combate ao terrorismo, mais baseada em ne-

gociação do que em violência. Também defendem que as 

tropas paquistanesas sejam utilizadas apenas dentro do 

país, motivadas pelos interesses nacionais e não por uma 

guerra global ao terror que ultrapasse as fronteiras. 

 Quando Asif Ali Zardari – o manda-chuva do PPP e 

viúvo de Benazir – anunciou, logo após as eleições, que 

desejaria se sentar à mesa para negociar com os terroris-

tas, o Talibã deu sinal positivo: decretou um cessar-fogo 

unilateral. Mas durou pouco tempo, já que os bombardeios 

no norte do país continuam. Nawaz Sharif (PML-N) líder 

do segundo partido mais votado, é mais enfático do que 

INTELIGÊNCIAI N S I G H T



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

118

Zardari nessa questão e tem repetido aos diplomatas ame-

ricanos que a “Guerra ao Terror” americana não atende 

aos interesses do Paquistão. Nawaz Sharif costuma dar o 

exemplo das negociações do seu país com a rival Índia 

– em torno da disputa pela região da Cachemira. Hoje 

o Paquistão e a Índia vivem um dos períodos mais tran-

qüilos. Sharif tem dito que se o Paquistão pode conversar 

com seu vizinho arquiinimigo com quem já travou quatro 

guerras, por que não pode tentar negociar com sua própria 

gente? O ex-premier – derrubado em 1999 pelo general 

Musharraf, preso e depois liberado sob pressão da família 

real saudita, de quem é muito próximo – é tido como um 

dos principais interlocutores com os grupos extremistas 

islâmicos. Mas a tese da negociação é rejeitada peremp-

toriamente pelos americanos, sob o argumento de que os 

grupos armados vão aproveitar o período de negociação 

para ganharem fôlego e se reorganizarem para disparar 

mais ataques depois.

O INFERNO SOB AS BURCAS NO CINTURÃO 
TALIBANIZADO DO PAQUISTÃO

No principal palco da “Guerra ao Terror” – o 

cinturão Pashtun no noroeste do Paquistão, ao longo 

da fronteira com o Afeganistão – o eleitor votou nos 

“camisas vermelhas”. São os companheiros socialistas, 

seculares e pacifistas do Partido Nacional Awami (ANP) 

– ou Partido Nacional do Povo. Em meio a uma terra 

sem lei, dominada pelas Kalashnikovs de grupos como 

Talibã e al-Qaeda, entre outros, os “camisas vermelhas” 

romperam um jejum de mais de meio século de oposição 

e deram uma rasteira nos conservadores, fundamentalistas 

e autoritários turbantes barbudos – os líderes dos partidos 

fundamentalistas islâmicos que governavam a região 

desde 2002 através da aliança MMA (Muttahida Majlis-

e-Amal). O slogan do partido vitorioso na campanha foi 

“Paz, democracia e desenvolvimento”. Tudo o que não 

existe naquela região.

A vitória dos esquerdistas “camisas vermelhas” tam-

bém representou a derrota da visão americana de combate 

ao terrorismo com a violência sem limites. O ANP defende 

meios pacíficos, o diálogo com os militantes armados e 

o desenvolvimento da região – uma das mais pobres do 

país – como saída ao atoleiro de violência que tomou o 

cinturão bélico paquistanês. Encabeçado por Asfansyar 

Wali Khan, o partido foi herança de seu pai, Abdul Wali 

Khan, que o fundou. “A população não quer a violência, a 

instabilidade, o extremismo. Quer um governo competente 

e honesto”, disse Asfansyar. 

A origem desse partido foi um movimento social 

criado pelo seu avo, uma das figuras históricas mais 

importantes de seu país, o símbolo do pacifismo mu-

çulmano no Paquistão: o advogado Khan Abdul Ghaffar 

Khan (1890-1988), contemporâneo de Mahatma Gandhi 

e seu grande amigo. O neto Asfansyar desmistifica o es-

tereótipo dos habitantes de sua terra-natal como sendo 

um bando de barbudos islâmicos ortodoxos: “A fronteira 

O slogan do partido vitorioso foi “Paz, democracia e 
desenvolvimento”. Tudo o que não existe naquela região
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noroeste era uma área bem liberal. Ninguém era forçado 

a abdicar de sua cultura”, disse ao escritor e jornalista 

William Dalrymple, em entrevista publicada pela revista 

indiana “Tehelka”. 

 Os paquistaneses resolveram ressuscitar Ghaffar, o 

líder do movimento que batizou de “Os Camisas Verme-

lhas Pashtuns Gandhianos”, um apaixonado defensor 

da não-violência, como o colega indiano. Na época da 

colonização britânica – quando o Paquistão não existia e 

era integrado a Índia – Ghaffar Khan conseguiu persuadir 

milhares de guerreiros Pashtuns a depor as armas. Apesar 

de pregar o secularismo, ele era um devoto muçulmano 

que defendia teses socialistas. Por se opor à criação do 

Estado do Paquistão – fazendo coro a Gandhi – Ghaffar 

pagou caro: após a partição, passou 52 anos encarcera-

do, boa parte em prisão domiciliar. Quando morreu, em 

1988, mais de 10 mil paquistaneses e afegãos pashtuns 

marcharam para a cidade de Jalalabad (Afeganistão) para 

acompanhar o enterro. 

Só no ano passado, a Guerra matou três mil pessoas 

– entre civis, militares e rebeldes fundamentalistas islâmi-

cos – na Provincial Noroeste da Fronteira e na vizinha área 

tribal. Os dados são do “Terrorismo no Sul da Ásia”, um 

instituto criado por um dos maiores especialistas em defesa 

da Índia. Dos 56 ataques terroristas suicidas contabilizados 

no ano passado, 50 aconteceram nesse cinturão Pashtun, 

que também serve de campo de treinamento. Mais de 

80% dos homens-bombas do Afeganistão são treinados 

do lado paquistanês, segundo relatório das Nações Unidas 

divulgado no ano passado. 

No palco da “Guerra ao Terror” paquistanês surgiu 

uma nova geração de militantes talibãs. Eles são mais sec-

tários e violentos dos que a geração anterior que assumiu 

o poder no Afeganistão em meados de 90. Os milicianos 

talibãs da nova geração eram garotos e adolescentes quan-

do testemunharam a ascensão e queda do governo Talibã 

em Kabul (1996-2001). A presença dessa nova geração 

de Talibã tornou a vida dos moradores pashtuns paquis-

taneses um inferno em meio às montanhas. A cultura da 

violência só aumentou ao longo da fronteira afegã – com 

a formação de gangues e proliferação das drogas, como 

o ópio. Armados até os dentes, os jovens talibãs de hoje 

ignoram os antigos costumes tribais pashtuns. 

E
le não respeitam as decisões das Jirgas – os 

conselhos formados pelos moradores mais 

velhos, os Maliks, como são chamados os 

líderes tribais, historicamente tratados com 

total respeito pelos habitantes mais novos. Nos últimos 

cinco anos quase 200 velhos líderes tribais já foram assas-

sinados pelos jovens talibãs. Maulana Fazlur Rehman, líder 

do partido islâmico radical Jamiat-i-Islami (JUI-F) e um dos 

principais interlocutores com os grupos armadas era próxi-

mo da primeira leva de talibãs que ele costumava chamar 

de “nossos garotos”. Em uma entrevista publicada pela 

revista Indiana “The Week”, feita pelo escritor Nicholas 

Schmidle, do Instituto de Conjuntura Mundial, baseado no 

Paquistão, Maulana Falzur Rehman lamentou o radicalismo 

da nova geração talibã e lembrou que no Afeganistão a 

Jihad praticamente acabou com o velho sistema tribal dos 

“Maliks” e suas “Jirgas”. 

“O mesmo está acontecendo agora aqui no Paquistão. 

Essa cultura pashtun está sendo esmagada e as velhas 

lideranças tribais estão sendo substituídas pelos jovens 

militantes que estão emergindo”, lamentou Maulana 

Rehman, sempre com seu turbante colorido e sua farta 

barba branca. Nessas eleições ele aliou-se nos bastidores 

a Musharraf. “Ninguém tem mais chances de negociar do 

que o Maulana Rehman. Nós precisamos de um turbante 

barbudo na região do conflito”, diz o secretário-geral do 

PML-Q de Musharraf, Mushahid Hussain. Mas a aliança 

cada vez mais estreita com os Estados Unidos tem preju-

dicado a missão do interlocutor. “A política americana ra-
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dicaliza cada vez mais os jovem militantes. Estou tentando 

trazê-los para o mainstream, mas está difícil”, desabafou 

Maulana Rehman. 

A vida nessa inóspita região de montanhas – que 

chegam a quatro mil metros de altitude – é muito dura. 

Os indicadores sociais são os piores do país. A taxa de 

alfabetização do Paquistão já é baixa: 49%. Mas nessa 

região é muito menor: 20% entre os homens e 3% entre as 

mulheres. Os vilarejos que estão sob o domínio dos talibãs 

são obrigados a se submeter à imposição de uma leitura 

mais do que sectária da Sharia – a lei islâmica que dita as 

regras em todos os detalhes do comportamento pessoal, 

na vida financeira, nos assuntos comercial, educacionais, 

criminais etc. 

Assim, muitas mulheres são impedidas de estudar e 

obrigadas a se esconderem sob as burcas quando colocam 

os pés para fora de casa. Muitas eleitoras foram impedi-

das de votar. O caso de duas candidatas da região ficou 

famoso em todo o país. Para não arriscarem suas vidas 

nos domínios dos talibãs, elas fizeram campanha cobertas 

da cabeça aos pés, inclusive o rosto e expuseram nos seus 

cartazes as fotos de seus maridos. Uma nova e criativa 

tática eleitoral que deu certo: elas foram eleitas para as 

assembléias regionais.

Barbeiros nos bolsões mais extremistas são proibidos. 

Os homens são obrigados a deixar a barba crescer. Os mais 

velhos têm barbas bicolores: meio brancas, meio vermelhas, 

a cor da henna que costumam aplicar também nos cabelos. 

Cabeleireiros são considerados antros da perdição e da 

decadência ocidental. Um dos alvos preferidos dos aten-

tados suicidas terroristas nesses grotões fundamentalistas 

são as lojas que vendem música em fitas cassete e CDs, e 

as locadoras de fitas de vídeo e de DVD, com os musicais 

melodramáticos de Bollywood, a indústria indiana sediada 

em Mumbai (ex-Bombaim) cujos filmes são adorados em 

todo o Paquistão, apesar da rivalidade dos dois países em 

questões territoriais e no críquete. 

A música – arraigada tradição cultura dos pashtuns – é 

tida pelos talibãs como blasfêmia. Filmes de Bollywood, 

nem pensar, já que eles não admitem a representação 

humana em qualquer forma. Festas são proibidas. Recen-

temente, um suicida se explodiu no meio de uma recepção 

de casamento, matando dezenas de convidados, inclusive 

a noiva. Na ausência de música, os fanáticos islâmicos 

criaram rádios religiosas para reforçar a “decoreba” do 

Alcorão e advertir contra a desobediência à Sharia. Ficou 

famosa no país inteiro a “Radio Mullah”, criada pelo 

líder insurgente Maulana Fazllullah no Vale do Swat – a 

região onde os talibãs destruíram recentemente o rosto 

de uma imensa estátua de Buda milenar, repetindo o que 

fizeram em Bamyan, no Afeganistão. Mas o resultado 

eleitoral mostrou que a sua rádio não estava agradando 

ao público. Os ouvintes se livraram da “Radio Mullah” há 

pouco tempo, quando o exercito paquistanês recuperou 

a área e o Maulana Fazllullah teve de fugir. 

C
om o anúncio da vitória dos “camisas ver-

melhas”, os eleitores arriscaram a vida para 

comemorar e se vingar de tantas proibições: 

as pessoas saíram às ruas da cidade de 

Peshawar, capital da região, dançando e cantando ao 

som de “blasfêmicas” músicas. Enquanto isso, os partidos 

políticos religiosos fundamentalistas – que defendem a 

Sharia – amargam a ressaca da derrota depois de serem 

punidos pelos eleitores por promessas não-cumpridas. Ga-

rantiam que conseguiram controlar a violência dos grupos 

armados que desembarcavam em massa no Paquistão no 

final de 2001, quando começaram os ataques das tropas 

da coalizão ocidental da OTAN (Organização do Tratado 

do Atlântico Norte. 

O TERROR SUICIDA VIRA UMA PRAGA
“Acelera! Não para!” – gritou o presidente Pervez 

Musharraf para seu motorista no dia 25 de dezembro de 

2003. Uma van, atrás da Mercedes presidencial, havia aca-

bado de explodir. O motorista obedeceu e salvou a sua vida 

e a do presidente. Depois de acelerar, o carro que, segundos 

antes estava na frente do carro de Musharraf também 

explodiu. Sob a Mercedes, pedaços de corpos e sangue. 

Era o segundo atentado em apenas duas semanas contra 

o presidente e então chefe das Forças Armadas, dois anos 

depois de ter lançado seu país da “Guerra ao Terror”. 
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A praga dos ataques suicidas – que, no ano passado, 

alcançaram o numero recorde de 56, matou 729 pessoas, 

e deixou um saldo de 1.677 feridos – tem se espalhado 

pelo país inteiro, inclusive nas grandes metrópoles e até 

em Riwalpindi, a cidade irmã da capital Islamabad, que a 

princípio deveria ser o lugar mais seguro do país por seu 

uma espécie de Quartel-General das Forças Armadas, onde 

está concentrada a elite militar, inclusive a mansão colonial 

do presidente Pervez Musharraf. Foi justamente lá que a 

ex-premier Benazir Bhutto foi assassinada em um atentado 

suicida a bomba no dia 27 de dezembro. Em 2007, o total 

de vítimas da violência política – incluindo esses ataques 

suicidas – tirou a vida de 3.599 pessoas. 

Neste ano, a ação desses suicidas islâmicos chamados 

de “Fidayeen” já matou mais de 282 pessoas e feriu mais 

de 681 até o dia 11 de março. No ano passado, no mesmo 

período – de janeiro a março – o número de vítimas de 

ataques suicidas foi muito menor: 51 mortos e 142 feridos. 

De janeiro a março, as várias formas de violência política já 

mataram mais de mil pessoas: mais do que o dobro do ano 

passado no mesmo período (428). O Paquistão foi atingido 

pela primeira vez por ataques suicidas em 2002 – um 

ano após entrar na “Guerra ao Terror”. Aconteceram dois 

ataques em 2002, que mataram um total de 19 pessoas e 

deixaram 74 feridos. De lá para cá, esses números só vêm 

crescendo de forma cada vez mais intensa. 

Benazir já havia escapado da morte dois meses e meio 

antes, quando voltou do exílio e desembarcou na cidade 

paquistanesa de Karachi – o centro financeiro do país. 

Duas poderosas explosões atingiram o caminhão onde 

ela estava, matando 180 pessoas. Esses suicidas usam as 

mais diferentes táticas para se aproximar de suas vítimas 

sem levantarem suspeitas. A própria Benazir contou no 

livro “Reconciliação” – lançado após a sua morte – que os 

terroristas tentaram usar um bebê-bomba para matá-la. Ela 

estava no meio da multidão que a recepcionava quando viu 

um homem gesticulando insistentemente na sua direção. 

Ele carregava uma criança de um ou dois anos, vestida 

com uma camiseta do seu PPP, e queria que Benazir a 

segurasse no colo. “Eu gesticulei pra multidão para pedir 

que abrissem espaço, mas ele não conseguiu atravessar o 

mar de gente. Logo depois ele tentou entregar a criança 

para um policial, que se recusou, e depois para outro, 

que foi advertido pelo primeiro: ‘Não pega o bebê, não 

deixa o bebe entrar no caminhão’. Nós suspeitamos que 

as roupas da criança estavam costuradas com explosivos 

plásticos. E aí aconteceu a primeira explosão”, contou no 

livro. O próprio assassinato de Benazir em dezembro ainda 

levanta polêmica. A família da ex-premier insiste que ela 

foi morta por um terrorista com um tiro antes da explosão, 

quando já estava dentro do carro, após um comício em 

Rawalpindi. As investigações, lideradas por uma equipe da 

Scotland Yard inglesa, apontaram que ela padeceu pelo 

próprio impacto da explosão. 

Os investigadores do crime afirmaram que os terro-

ristas passaram a agir com mais violência, mirando em 

figuras da elite política e militar, como represália à morte 

de mais de 100 pessoas no ataque a Mesquita Vermelha 

de Islamabad, em julho do ano passado pelo Exército. A 

Mesquita havia sido ocupada por 1.700 pessoas, a maioria 

estudantes que apóiam o Talibã e simpatizantes da al-Qa-

eda, mas havia entre eles mulheres e crianças.

Cerca de 40% do território paquistanês são dominados 

por grupos radicais islâmicos e separatistas (como a região 

do Balochistão, no Sudoeste). As células das várias redes 

terroristas estão em todo o país. 

A JIHAD AMERICANA CONTRA O COMUNISMO:  
A PRIMEIRA PARCERIA DA CIA COM O ISI 

Há quase 30 anos – metade do tempo de existência do 

país – os Estados Unidos usam o Paquistão para as suas 

operações estratégicas militares na região. Trata-se de um 

enorme “Estado-linha-de-frente” – como é chamado pelos 

analistas – com 800 mil quilômetros quadrados, quase o 

dobro da Alemanha. Quando a extinta URSS invadiu o Afe-

ganistão – em 1979, já no fim da Guerra Fria –, os Estados 

Unidos organizaram sua “jihad anti-comunista”, usando 

o Paquistão como campo de treinamento dos soldados 

islâmicos. Jovens estudantes (“talibis”), a maioria pobre, 

eram doutrinados nas madrassas que se multiplicavam 

pelo Paquistão antes de serem recrutados para a “Guerra 

Santa” islâmica. 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

122

Em 1957, o Paquistão tinha apenas 150 madrassas. 

Esses seminários islâmicos proliferam tanto que hoje che-

gam a 5.500, sendo que 4.500 madrassas foram fundadas 

a partir de 1980, justamente no início da Jihad contra os 

comunistas. Foram construídos com os petro-dólares da 

família real saudita. Os “tabilis” ficavam confinados dentro 

das madrassas – extremamente rígidas no ensinamento 

do Alcorão. Mas abriam as portas para seus alunos saírem 

quando chegava o momento de eles se transformarem 

em Mujahedin – “os guerreiros santos” que lutaram 

no Afeganistão. Nesse momento, os “soldados do Islã” 

podiam mostrar a extensão de sua fé e sua disposição de 

virar “mártir” no Afeganistão. 

As famílias dos “mártires” recebiam ajuda financeira 

com a dinheirama que chovia dos cofres da Arábia Saudita 

e dos EUA. Dos campos de treinamento paquistaneses saiu 

um exército de 35 mil homens para lutar nos 10 anos da 

Jihad afegã. Com maioria muçulmana de 80%, o Paquistão 

foi criado em 1947, após o traumático processo de partição 

da Índia. Mas seu fundador – o advogado Muhhamed 

Ali Jinnah (1876-1948) – defendia um estado secular e 

democrático. No entanto, três décadas depois, houve a 

primeira tentativa de quebrar essa tradição e iniciou-se 

no país o processo de islamização radical pelas mãos do 

General Zia ul-Haq, insuflado pela Arábia Saudita, que 

exportou o seu islamismo Wahabi e financiou a construção 

de madrassas. 

Em 1977, o general Zia – que mantinha ligações 

secretas com grupos extremistas religiosos – destituiu e 

mandou prender o então primeiro-ministro Zulfiqar Ali 

Bhutto (1928-1979), pai de Benazir Bhutto, que defendia 

o secularismo. Zulfiqar Bhutto – que venceu a primeira 

eleição democrática do país, em 1970, um ano após fundar 

o PPP – foi condenado à morte e enforcado em 1979, sob 

a acusação de ter mandado assassinar um rival político. O 

general Zia queria transformar o Paquistão em um estado 

teocrático, regido pela Sharia, a lei islâmica. A linha sunita 

é a predominante do país; os xiitas são minoria. A islami-
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zação fundamentalista atingia as escolas, as universidades, 

a mídia e ate o Exército. Os militares eram obrigados a ler 

o livro “O Conceito de Guerra do Alcorão”, escrito pelo 

brigadeiro S. K. Malik. Os Mullahs da radical seita Deobandi 

doutrinavam os soldados. 

M
as na sua aliança com os Estados Unidos na 

Jihad anti-comunista, o general Zia não deu 

carta-branca aos americanos para atuar no 

país: o pessoal da CIA, por exemplo, estava 

proibido de atravessar a fronteira do Afeganistão e entrar 

no Paquistão. Todo o esquema de fornecimento de armas e 

o próprio treinamento dos Mujahedins eram feitos somente 

pelo serviço de inteligência (ISI) e pelo Exército paquistanês. 

O ISI tornou-se uma estrutura cada vez mais poderosa e 

autônoma dentro do Estado e passou a criar e derrubar 

governos na instável ciranda política paquistanesa. 

Os 10 anos de transformação do Paquistão em um 

verdadeiro campo de treinamento da Jihad deixaram 

profundas marcas. Boa parte do Exército e do pessoal 

do serviço de inteligência já estava contaminada pelas 

próprias teorias que ensinavam aos jovens talibãs. Pelo 

menos dois ex-chefes do ISI continuaram envolvidos com 

os grupos fundamentalistas que defendiam a revolução 

islâmica: os Generais Hamid Gul e Javed Nasir. O Paquistão 

tinha um interesse estratégico nessa sua primeira parceria 

com os Estados Unidos na qual alimentaram a milícia 

Talibã, que acabou assumindo o poder em 1996, sete 

anos depois do fim da Guerra com os soviéticos. Queriam 

exercer influencia sobre o Afeganistão e – já sendo aliado 

da China – o Paquistão pretendia isolar a inimiga Índia 

na região. 

Com a derrota soviética no Afeganistão em 1989, os 

EUA não precisavam mais dos paquistaneses. Em 1990, 

apenas um ano após o fim da guerra, os Estados Unidos 

impuseram sanções ao Paquistão por causa de seu pro-

grama nuclear, desencadeado para fazer frente ao projeto 

de desenvolvimento da inimiga Índia, que havia feito teste 
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Resultados das eleições 2008 no Paquistão
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Total de cadeiras contestadas ......................................................................... 268

OBS: A Assembléia Nacional 
– o parlamento paquistanês 
– tem um total de 342 
cadeiras. Nessa eleição foram 
disputadas 268. Há reserva 
para não-muçulmanos e para 
mulheres. O Senado tem 100 
cadeiras, mas não teve eleição 
(e dominado pelo PNL-Q de 
MUsharraf).

Fonte: The News (jornal paquistanês)
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nuclear no deserto do Rajastão em 1974. O ressentimento 

dos militares agentes de inteligência paquistaneses com 

relação aos americanos foi imenso. Esse foi o momento-

chave que marcou a desconfiança paquistanesa para 

com os EUA – e que perdura ate hoje. Essa e mais uma 

das causas que explica a resistência dos militares paquis-

taneses em aceitar a mais nova proposta americana de 

mergulhar o Paquistão de vez na “Guerra ao Terror” e dar 

carta branca para eles atuarem dentro do país. 

Quando os Estado Unidos travaram essa Guerra 

secreta de mãos dadas com o Paquistão alimentaram 

grupos fundamentalistas, como a al-Qaeda, de Osama 

bin Laden, um jovem de 23 anos quando desembarcou 

no Paquistão em 1980. Filho de uma rica família saudita, 

bin Laden era um importante aliado americano. Hoje, o 

inimigo número 1 dos EUA. “No início da Jihad contra 

o comunismo, por exemplo, os EUA simpatizavam com 

os estudantes da milícia Talibã, liderado pelo Mullah 

Muhhamed Omar, hoje escondido nas montanhas do 

Paquistão. Os diplomatas americanos em Islamabad acre-

ditavam que poderiam contar com eles para restaurar um 

governo centralizado forte e confiável no Afeganistão”, 

lembra Zafid Hussain, jornalista paquistanês e autor do 

livro “Frontile Pakistan: The Struglle with Militant Islam”, 

publicado no ano passado. 

Foi sob o governo do General Zia que os EUA travaram 

a sua “Guerra Santa” crista-islâmica contra o ateísmo 

comunista soviético. Em 1988, penúltimo ano da guerra 

soviético-afegã, o general Zia morreu em um acidente 

de avião – um C130 que caiu logo depois de decolar, 

na cidade de BabaWalpur, na provincial do Punjab, no 

Paquistão. Também dentro do avião estavam o embaixador 

americano Arnold Raphael e vários generais. A causa do 

acidente permanece um mistério até hoje. 

PóS-11 DE SETEMBRO 
O general Mahmud Ahmed, chefe do ISI, estava nos 

EUA quando houve o ataque terrorista de 11 de setem-

bro de 2001. Ahmed foi chamado às pressas pelo então 

secretário de Estado Richard Armitage. Ele advertiu que se 

o Paquistão não colaborasse total e incondicionalmente 

com o governo americano o seu país seria bombardeado 

“até voltar à era da pedra”. Foi quando Musharraf recebeu 

sua primeira lista de exigências das mãos de George W. 

Bush. Richard Armitage deixou claro ao general Ahmed 

que não havia qualquer espaço para negociação e que o 

Paquistão teria de engolir a seco os sete pontos da lista 

de demandas: “Isso não e negociável. “Ou o Paquistão 

está conosco ou está contra nos”. 

Naquela época, o general Pervez Musharraf era o todo 

poderoso. Em julho de 2001, Musharraf decidiu aumentar 

seu poder: acumulou os cargos de presidente com o de che-

fe das Forças Armadas – a instituição mais potente do país. 

Os governos ocidentais protestaram, chamando Musharraf 

de autoritário. Mas dois meses depois, quando ocorreram os 

atentados contra os Estados Unidos, o “ditador” Musharraf 

passou ser chamado de “exemplo de combate ao terro-

rismo”. De Estado pária, o Paquistão tornou-se centro do 

foco da comunidade internacional. Transformou-se mais 

uma vez em parceiro estratégico do Ocidente. 

D
entro de casa, Musharraf enfrentou mui-

tos problemas ao obedecer à ordem de 

Washington e determinar que seu Exército 

travasse agora a “Guerra ao Terror”. Extre-

mamente descontentes, muitos generais paquistaneses 

batizaram a nova missão como “guerra suja americana”. 

Ou seja, o criador deveria matar a criatura. Os militares e 

agentes de inteligência receberam a missão de extermi-

nar os ex-pupilos, os jihadistas que aprenderam todas as 

técnicas de guerra nos inúmeros campos de treinamento 

espalhados pelo Paquistão. Há sete anos, o Paquistão já 

trava a chamada “Guerra ao Terror”. Dos 650 mil homens 

do Exército, mais de 100 mil estão concentrados no campo 

de batalha contra o Talibã, al-Qaeda e outros grupos ter-

roristas ao longo da fronteira com o Afeganistão. 

O Paquistão já estava sob pressão para entregar as 

cabeças dos líderes fundamentalistas islâmicos mesmo 

antes de Bush. Durante o governo do primeiro ministro 

Nawaz Sharif (1996-1999), os EUA desembolsaram  

US$ 25 milhões para o ISI contribuir com as capturas. Em 

2000, ao visitar Musharraf, que assumira o poder no ano 
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anterior, o então presidente Bill Clinton ameaçara incluir 

o Paquistão na lista de organizações terroristas, e de 

sufocar financeiramente o país, com o corte de todos os 

empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 

Banco Mundial, como conta Zahid Hussain, em seu livro 

“Frontline Pakistan: The Struggle with Militant Islam”. No 

dia seguinte ao encontro com Musharraf, em Islamabad, 

Clinton contou a seus assessores o que ofertou e o que 

pediu em troca: “Eu ofereci a lua a ele se ele ajudasse a 

pegar Bin Laden e outros terroristas”.

APAGõES DIáRIOS
Apesar do crescimento médio de 7% ao ano, pouco 

foi feito pelo povo. A inflação chegou a 9%, e hoje está 

na casa dos 7%. Mas a alta dos preços dos alimentos já 

ultrapassou os dois dígitos (12%). Um intenso processo 

de privatização e remoção de subsídios levou os preços 

de produtos essenciais, como farinha de trigo e gás 

de cozinha, às alturas. A agricultura cresce a uma taxa 

anual de apenas 3,2% ao ano. O sistema educacional 

está esfrangalhado.

 O país tem uma classe média que consome cada vez 

mais. De três milhões de celulares em 2001, hoje são 50 

milhões numa população de 170 milhões. O consumismo 

faz aumentar a venda de carros a uma taxa de 40% ao ano 

desde 2001. O investimento estrangeiro externo aumentou 

de US$ 322 milhões em 2001 para US$ 3,5 bilhões em 

2006. Mas as desigualdades sociais são gritantes: 24% 

da população vivem abaixo da linha da miséria (com 

menos de um dólar por dia). A infra-estrutura de alguns 

setores do país surpreende o visitante, que desembarca 

no Paquistão sob os efeitos das manchetes de que se 

trata do “lugar mais perigoso do mundo”. O aeroporto 

de Lahore é imenso, moderno e limpo. As largas ruas e 

avenidas de Islamabad – que lembram Brasília – são limpas 

e os prédios do governo, muito bem cuidados. A rede de 

estradas também é bastante razoável, melhor também 

do que a da Índia. 

Um dos fatores que fazem proliferar o número de 

jovens dispostos a morrer por Alá é justamente a miséria, 

a falta de perspectiva. Eles vão estudar de graça nas mi-

lhares de madrassas espalhadas pelo país, onde receberam 

treinamento para a “Guerra Santa” islâmica. 

A
administração Bush ofereceu um pacote de 

ajuda econômica de cinco anos no valor de 

US$ 3 bilhões para que o Paquistão continue 

a fazer o papel de sua trincheira na Guerra ao 

Terror. Após sete anos de comprometimento do Paquistão 

com a Guerra ao Terror americana, o presidente Bush anun-

ciou o envio ao Congresso de um pedido de verba de US$ 

453 milhões para construção de escolas e estradas nessa 

região – a mais miserável do país. Bush também já pediu 

verba para o ano que vem: US$ 826 milhões.

Mehdi Hasan, da Universidade do Punjab, um dos mais 

respeitados cientistas políticos do país e também integran-

te da Human Watch Rights, não esta otimista. Com olhar 

triste, voz desanimada, sempre perseguido pelos agentes 

do serviço e acusado pelas autoridades paquistanesas de 

“agente indiano” por sua visão critica, Mehdi Hasan está 

continuamente na mira dos arapongas do ISI, que senta-

vam à mesa ao lado do restaurante do Hotel Holliday Inn 

em Islamabad, onde ele tomava café da manha e oferecia 

a sua analise a respeito do futuro do seu país. 

O Paquistão – segundo ele – não é capaz de tornar-

se um estado verdadeiramente democrático porque esta 

sempre fazendo o papel de “estado-linha-de-frente” dos 

Estados Unidos numa das regiões mais estratégicas do 

mundo. Um papel que desempenhou primeiro na década 

de 80 durante a Jihad americana contra o comunismo 

soviético no Afeganistão. E depois, em 2001, quando o 

Paquistão foi chamado a atuar como trincheira americana 

na Guerra contra a al-Qaeda e Talibã. “Por causa dessas 

guerras, o Exército e o serviço secreto alimentaram os par-

tidos islâmicos radicais. E o que chamamos aqui de AMM, 

ou seja, Aliança Mullah-Militar”, explicou Mehdi Hasan. 

Militares e agentes do Serviço de Inteligência ga-

nharam tanto poder que dão as cartas na política, fazem 

e desfazem governantes. “O Exército é o maior partido 

político do Paquistão”, resume Hasan. O cientista político 

lembra que em 1988, quando Benazir Bhutto se tornou 

primeira-ministra, o então chefe do Serviço de Inteligên-
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cia Interna (ISI), Hamid Gul, e o então chefe das Forcas 

Armadas, Mizra Aslam Beg, gastaram uma fortuna para 

criar o movimento democrático islâmico que levou Nawaz 

Sharif ao poder mais tarde. “Eles argumentavam que era 

muito arriscado deixar o país todo nas mãos de Benazir”, 

lembrou Mehdi Hasan. 

Os últimos quatro governantes eleitos no país foram 

removidos do poder antes do tempo por vontade da elite 

militar. Benazir foi deposta em 1990 e em 1996. Nawaz 

Sharif, em 1993 e depois em 1999. “O Exército perma-

nece como o árbitro final na política paquistanesa”, diz 

o jornalista e escritor Abdus Sattar Ghazali, autor do livro 

“O islã na era da pós-guerra fria. 

O Exército paquistanês é robusto: 650 mil homens. 

Seus tentáculos são tão longos que se espalharam por 

todas as esferas da sociedade paquistanesa. Os militares 

da ativa e da reserva administram indústrias dos mais 

variados setores e negócios de todos os tipos e tama-

nhos – até mesmo as pequenas padarias nas esquinas 

de Islamabad. Os paquistaneses fardados estão à frente 

de bancos, companhias de seguros, universidades e ate 

órgãos de caridade, como mostrou em detalhes Ayesha 

Siddiqa, em seu “Exercito Inc: Por dentro da Economia 

Militar Paquistanesa” (2007). 

Para proteger todo esse império financeiro-militar es-

timado em US$ 20 bilhões, o Exército não vai sair da cena 

política e civil, como prometeu o novo chefe das Forcas 

Armadas, general Ashfaq Kayani. A pesquisadora Ayesha 

Siddiqa calcula que os militares controlam um terço de 

toda a produção da indústria pesada. “Mais do que uma 

bem azeitada máquina de guerra, o Exército paquistanês 

transformou-se em uma corporação de negócios com 

imensos interesses que o impede de se afastar da vida 

política do país”, diz. 

Os homens de fardas já dominaram mais da metade 

da existência do Paquistão, que completará 61 anos no 

dia 14 de agosto. O Exército paquistanês sempre teve uma 

estratégia simples para assegurar seu poder: manter o sis-

tema político do país com dois partidos majoritários, um na 

garganta do outro, e deixar os verdadeiros negócios do país 

nas mãos dos militares. Pesquisas revelam que a imagem 

positiva do Exército despencou de 80% para 55% no ano 

passado, segundo pesquisa feita em novembro pelo Instituto 

Republicano Internacional, baseado em Washington. 

A FRAGILIDADE DAS INSTITUIÇõES
O triunvirato militares-Mullahs-políticos, que domina a 

vida política do Paquistão, está na garganta da sociedade 

civil organizada, que pela primeira vez tomou coragem e 

saiu às ruas, no ano passado, aos milhares para protestar 

contra a fragilidade da democracia do país. O novo governo 

terá de fazer uma verdadeira faxina. Musharraf acumulou 

o sistema político de entulhos autoritários, como a decisão 

de dar poder ao presidente – ou seja, ele – para dissolver o 

Parlamento quando bem entender. Ele também amordaçou 

o Poder Judiciário no ano passado, afastando 60 juizes 

Os tentáculos do Exército são tão longos que se espalharam  
por todas as esferas da sociedade paquistanesa
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da Suprema Corte, incluindo o seu presidente, Iftikhar 

Chaudhry, que passou meses em prisão domiciliar. 

Mas, pela primeira vez, a sociedade civil organizada 

reagiu com força e encarou os cassetetes da policia de 

Musharraf. O líder do movimento é o presidente da Associa-

ção dos Advogados da Suprema Corte, Aitzaz Ahsan, do PPP, 

ex-ministro da Justiça de Benazir. Ele liderou os protestos 

dos chamados “homens e preto”, os advogados que se ves-

tem com ternos e gravatas pretas. O movimento que exigia 

a independência do Judiciário, e que começou em marco 

do ano passado, cresceu e atraiu estudantes, ativistas de 

direitos humanos, professores, intelectuais, jornalistas, entre 

outros. Mas apesar de ter sido ministro de Benazir, Aitzaz 

é visto como um perigoso personagem entre os políticos 

acostumados a ganhar o poder em negociações obscuras 

de bastidores, sempre com o aval do Exército. 

A política paquistanesa continua feudal, com a maioria 

votando em quem o senhor de terras mandar. Apesar de 

parlamentaristas, os partidos são propriedades de per-

sonalidades políticas, geralmente ligadas a tradicionais 

famílias donas de terras que dominam o poder há anos 

nas seis províncias do país. Nas regiões tribais, onde os 

moradores mais velhos mandam, os candidatos estão 

acostumados a fazer peregrinações para entregar dinheiro 

nas mãos dos maliks – os líderes tribais. A verba, então, 

é distribuída nas chamadas jirgas – os conselhos que reú-

nem os chefes locais. Trata-se de um sistema de compra 

de votos que alimenta a corrupção, já que os candidatos 

precisam levantar muito dinheiro para tentar um lugar nas 

assembléias Nacional ou regionais. 

A terra é concentrada na mão de poucos. Os senhores 

feudais fazem o papel dos coronéis do nordeste brasileiro. 

No Paquistão, o “voto de cabresto” também é mais do 

que comum. O clã político mais famoso do Paquistão – os 

Bhutto – são um bom exemplo. Originários da província 

Sindh, lá eles são os manda-chuva.

 Em 16 de outubro, dois dias antes de partir de Dubai 

para voltar ao Paquistão, Benazir – que sabia o risco 

que corria – deixou um testamento político pelo qual 

passava sua herança política ao marido, Asif Ali Zardari. 

A instituição familiar na política é tão forte que mesmo 

sendo persona non grata entre os próprios admiradores 

de Benazir, hoje o viúvo da ex-premier já é aceito. Zardari 

ganhou péssima fama em seu governo – com denuncias 

de corrupção que o fizeram ficar conhecido como “Sr. 

10%”, uma alusão à comissão sobre obras e serviços do 

governo à iniciativa privada. Ele também foi acusado de 

assassinato de Murtaza, irmão de Benazir, que procurava 

ascender na hierarquia do PPP. Sua pretensão acabou em 

1996, quando foi morto a tiros pela polícia na cidade de 

Karachi, em pleno segundo mandato da irmã mais velha. 

Zardari passou 11 anos preso, sob acusação de corrupção 

e de ter ordenado esse assassinato. 

 

C
om a morte da mulher, ele não cumpriu 

exatamente o testamento que o nomeava 

presidente do PPP para não bater de frente 

com os obstáculos logo de inicio. Reforçando a 

tradição paquistanesa, segundo a qual a política é passada 

de pai ou mãe para filhos, Zardari nomeou como chefe do 

PPP seu filho mais velho, Bilawal, de apenas 19 anos. Bilawal 

é estudante de Historia da Universidade de Oxford e neto 

de Zulfiqar Ali Bhutto, o ex-premier que criou o partido. Para 

estampar o pedigree, Zardari incluiu o sobrenome materno 

Bhutto entre o nome do jovem e o sobrenome paterno. 

Bilawal veio ao Paquistão apenas para o enterro da mãe 

e para assumir a chefia do partido criado há 39 anos pelo 

avô. Ele voltou à Inglaterra para completar seus estudos. 

Tem cinco anos pela frente de vida universitária. 

 Mas o viúvo de Benazir tem mostrado sagacidade 

política e tomou conta das negociações nos bastidores no 

cenário pós-eleitoral. Maleável, tem evitado bater de frente 

com qualquer um. Conversa com todos os interlocutores e 

tem conseguido amenizar sua péssima imagem. Vaidoso, 

com seu farto bigode, cabelos penteados para trás, vestido 

com elegantes ternos ou os típicos Salwar Kameez (calça 

larga com túnica), Zardari ocupou todo o espaço midiático, 

muitas vezes com farto sorriso de dentes perfeitos e muito 

jogo de cintura. Sempre de olho grande no cargo que sua 

mulher ocupou duas vezes: o de primeiro-ministro.

flomcosta@yahoo.com.br 
shobhan.saxena@timesgroup.com
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Contrabandistas,

piratas,
corsários

e outros “arroz de festa”  
no Atlântico Sul

Leonardo Braga
Oficial-Comandante submarinista da Marinha
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Da foz do rio Amazonas 
às geleiras antárticas 
descortinam-se as águas do 
oceano tão celebrado nas 
cantigas portuguesas. O 
Atlântico, de muitas cores, 
humores e facetas, produziu 
ao longo dos séculos episódios 
de uma história ímpar, de 
marinheiros profissionais 
e bandidos de toda sorte, 
especialmente competentes 
no emprego da violência, da 
trapaça e do terror. 
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N
as costas brasileiras o 
comércio marítimo e 
seu banditismo para-
sitário tiveram lugar 
com a expansão ul-
tramarina dos reinos 

ibéricos. Desde os primeiros anos 
do século XVI, circularam por nossa 
terra brasilis toda espécie de fora-da-
lei – ora dilapidando as riquezas do 
império lusitano, ora enriquecendo 
os mercadores brasileiros com um 
próspero comércio ilegal.

Do início da era dos descobri-
mentos até meados do século XIX, 
o estabelecimento de entrepostos 
comerciais permanentes e rotas 
regulares de comércio transatlântico 
pontuou de alvos atraentes as costas 
da América do Sul e da África. O 
Atlântico conheceu, já em 1445, a 
primeira feitoria portuguesa na África, 
conforme cita o historiador Charles 
Boxer: “Durante alguns anos os por-
tugueses limitaram-se a conduzir os 
ataques ou a realizar um comércio 
pacífico de escravos a partir dos 
barcos que navegavam pela costa, 
rumo sul, ancorando em angras ou 
estuários favoráveis. Essa utilização 
do navio como base flutuante man-
teve-se sempre em voga, mas foi 

complementada pelo estabelecimen-
to de feitorias ou postos comerciais 
em terra. A primeira dessas feitorias 
foi estabelecida em Arguim (ao sul 
do Cabo Branco) por volta de 1445, 
numa tentativa de controlar o comér-
cio transsariano do Sudão Ocidental. 
Dez anos mais tarde, ali se construiu 
uma fortaleza, onde os portugueses 
trocavam cavalos, tecidos, objetos de 
latão e trigo por ouro em pó, escravos 
e marfim.”1

Esta receita seria repetida ao longo 
de todas as possessões do império 
ultramar português. Nos ancoradouros 
habituais construíam-se feitorias. As 
riquezas ali acumuladas demandavam 
a construção de fortalezas. E, como na 
Europa, em torno das maiores fortale-
zas, nasciam as cidades.

Nas primeiras expedições ao 
litoral brasileiro foram postas de pé 
três feitorias rudimentares, pouco 
assemelhadas às suas irmãs africanas. 
Duas delas viriam a se tornar cidades 
importantes – Recife e Rio de Janeiro. 
Como pontos focais das rotas maríti-
mas, atraíam contrabandistas, piratas 
e corsários protestantes em busca 
de escravos africanos, pau-brasil e 
especiarias embarcadas nos navios 
da Carreira das Índias. 

O pau-brasil era encontrado nas 
regiões litorâneas de mata atlântica e 
especialmente abundante nos atuais 
estados do Rio de Janeiro, Bahia e 
Pernambuco. Embora a tintura dele 
extraída não fosse tão boa quanto à 
obtida pela variante oriental, o “pau 
vermelho”2 mostrou-se uma alter-
nativa viável quando o avanço dos 
turco-otomanos interrompeu as rotas 
cristãs do produto no século XV. 

O modo de exploração era bas-
tante simples. As árvores eram 
derrubadas e estocadas pelos índios 
até que alguém regressasse para 
apanhá-las. Os nativos não faziam 
qualquer distinção entre os homens 
brancos vindos do mar – comer-
ciavam com qualquer bandeira. Os 
franceses bem se aproveitaram disso 
obtendo a colaboração (e por vezes 
a predileção) das tribos engajadas 
no negócio. Tornaram-se os maiores 
contrabandistas do litoral brasileiro e 
junto com os lusitanos, ao longo do 
século XVI, extraíram cerca de oito mil 
toneladas de pau-brasil por ano3. 

Carregamentos de escravos e 
especiarias circulavam pelo Atlânti-
co realizando o mínimo de escalas 
essenciais. Lisboa empenhava-se 
para evitar que as carracas da Car-
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reira das Índias, navios grandes e 
mal armados, aportassem no Brasil. 
Aqui seriam patos na lagoa para os 
corsários europeus ou teriam seus 
tripulantes tentados a contrabande-
ar as próprias cargas. Todavia, por 
necessitarem de reparos ou terem 
derivado sob grandes tempestades, 
os navios vinham mesmo parar 
por aqui, dando vida aos maiores 
temores lusitanos. Boxer ilustra com 
propriedade o cotidiano de corrupção 
e ilegalidade que se perpetuou ao 

longo de mais de dois séculos: “Os 
barcos com freqüência chegavam à 
Bahia num estado deplorável [...] mas 
essa temporada na Baía de Todos os 
Santos era invariavelmente acompa-
nhada de uma troca intensa e ilegal 
de produtos orientais por ouro e 
tabaco brasileiros. Todos os esforços 
então empreendidos para acabar 
com esse contrabando florescente 
falharam porque os guardas militares 
que se instalavam a bordo com o 
propósito de impedir o contrabando 

“são os que mais desavergonhada e 
escandalosamente levam para a terra 
as mercadorias dos navios da Carreira 
e dos navios estrangeiros”, como da 
Bahia, relatou o vice-rei à Coroa em 
março de 1718.”4 Um exemplo adicio-
nal e contundente da vulnerabilidade 
portuguesa foi a pilhagem de Recife 
na última década do século XVI.

Foi em 1594. Três navios ingleses 
armados por mercadores de Londres 
atacaram o porto de águas rasas 
da Vila de Olinda no rastro de uma 

Recife e Rio de Janeiro, como pontos focais das rotas marítimas, atraíam 
contrabandistas, piratas e corsários protestantes em busca de escravos africanos, 
pau-brasil e especiarias embarcadas nos navios da Carreira das Índias
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carraca portuguesa da Carreira das 
Índias, por lá encalhada. Enquanto 
se preparavam para o ataque, a ser 
conduzido em galeotas, juntaram-se 
mais quatro navios ingleses, oriundos 
da cidade portuária de Plymouth. Sob 
o comando do almirante Lancaster, 
os defensores foram subjugados e 
abriram-se as portas para o saque 
de tecidos, pau-brasil e especiarias 
de toda a sorte5. Tratava-se segura-
mente de uma grande quantidade 
de material, haja vista que Lancaster 
contrata o fretamento de três navios 
holandeses oportunamente atraca-
dos em Recife. Eles se juntariam aos 
ingleses no transporte do botim. 

Como se não bastasse, três em-
barcações francesas aportam para 
contrabandear pau-brasil e são 
assediadas por Lancaster como uma 
boa proposta – autorização para 
embarcar o pau-brasil em troca de 
apoio na defesa do porto contra os 
portugueses. Os franceses acenam 
positivamente. Algumas semanas 
mais tarde partem todos juntos, em-
panturrados pelas riquezas outrora 
destinadas a Lisboa.

O que se vê são os lances de uma 
guerra global, a primeira da história 
do homem. A partilha do mundo, 

acordada em 1494 pelo Tratado de 
Tordesilhas, é firmemente contestada 
pelas demais potências marítimas 
com ações afirmativas. E ao contrário 
da Espanha, Portugal demora a re-
conhecer o quão útil é o sistema de 
comboios marítimos, onde os navios 
de transporte são reunidos e escolta-
dos ao longo de toda a rota.

A
Inglaterra conduzia contra 
a Espanha sua guerra de 
corso desde 1570 e esten-
dera as hostilidades aos 

portugueses de 1580 a 1640, quando 
a união das Coroas ibéricas colocou 
Lisboa sob a tutela de Sevilha. Nesta 
modalidade de guerra expedições 
militares particulares ou parcerias 
público-privadas são legalmente ins-
tituídas para atacar e apresar navios 
de nações inimigas. Uma fatia do 
saque, usualmente a quinta parte 
do total, é paga à nação emissora 
da Carta de Corso, o instrumento 
legal que atesta a autorização para 
a pilhagem. Tribunais especiais são 
constituídos para coibir com severas 
punições aqueles que excedem os 
limites impostos pela lei, pilhando, 
por exemplo, as posses de nações 
neutras ou amigas. 

A guerra de corso mostrava-se 
uma ferramenta espetacular de 
beligerância por três bons motivos: 
em primeiro lugar inclui a iniciativa 
privada no ramo da violência estatal, 
ampliando em muito a capacidade 
combatente do Estado. Em segundo 
lugar, além de reduzir os gastos na 
manutenção e operação de forças na-
vais regulares, esta modalidade gera 
lucros substancias na mesma medida 
em que esvazia os cofres adversários. 
Por último, os corsários constituíam 
no conjunto da obra uma força naval 
admirável, capaz de reforçar as fileiras 
nacionais ou a elas se incorporarem 
definitivamente. Homens como o 
sagaz corsário inglês John Hawkins 
e seu mais nobre discípulo, Francis 
Drake, tornar-se-iam heróis nacionais 
pilhando nas Américas e combatendo 
na Europa.

Hawkins nasceu no sudeste da 
Inglaterra, em 1532, na cidade por-
tuária de Plymouth. Seu pai, William 
Hawkins, levara a termo duas viagens 
ao Brasil, nos idos de 1530 e 1532. 
Dos atracadouros da cidade partiriam 
nos séculos seguintes lendárias expe-
dições como a do explorador James 
Cook e a viagem de Charles Darwin. 
A localização privilegiada de Plymou-
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th faria o lar de sensível parcela da 
esquadra britânica. 

Em 1562, John inicia a sua carreira 
no Atlântico Sul, atacando navios 
negreiros portugueses e apresando 
sua carga viva. Na América espa-
nhola, vende os escravos com boa 
margem de lucro contrabandeando 
com cidades pequenas. Em 1564 o 
intrépido corsário repete a façanha 
levando ao Caribe 400 escravos6. Tor-
nara-se um bem-sucedido traficante 
de escravos.

Em outubro de 1567 Hawkins par-
te novamente de Plymouth fazendo 
uso do “Jesus of Lubeck” como seu 
navio capitânia. A nau de 700 tonela-
das fora cedida por empréstimo pela 
Rainha Elizabeth I na expectativa de 
abocanhar um quinhão adicional dos 
lucros. Apesar de velha e custosa para 
manter, a “Jesus”, juntamente com a 
“Minion” de 350 toneladas compu-
nham a espinha dorsal da pequena 
força corsária. 

Após apresar (como de costume) 
um navio negreiro português, Hawkins 
evadiu-se da costa africana rumo ao 
Caribe. Entre os 450 escravos, adultos 
e crianças, boa parte sobreviveu e por 
eles o corsário obteve bons preços7. 
A dinâmica dos negócios se dava 

de um modo peculiar. Hawkins se 
aproximava de um povoado espanhol 
e pedia permissão para comerciar. A 
permissão era obviamente negada, 
pois os comerciantes espanhóis deti-
nham o monopólio no fornecimento 
de mercadorias às suas colônias. Para 
“flexibilizar” o pacto colonial o corsá-
rio utilizava contingentes armados e 
suborno, assim obtendo os favores 
necessários das autoridades locais. 

N
a viagem de volta, apanha-
do por uma forte tempesta-
de, Hawkins se viu premido 
a realizar uma escala para 

reparos. Seu “Jesus of Lubeck” fizera 
muita água – mesmo peixes foram 
encontrados junto ao lastro quando a 
tripulação lutava contra o alagamen-
to. A escala indesejada foi no porto 
de San Juan de Úlua, no México, onde 
favorável acolhida inicial deu lugar à 
escaramuça. Os espanhóis atacaram 
com tropas recém-chegadas e dos sete 
comandantes ingleses apenas dois se 
evadiram a salvo. John Hawkins e o 
jovem Francis Drake, seu primo.

Hawkins comandaria a Mari-
nha Real submetendo à invencível 
armada espanhola a uma derrota 
vexatória, em 1588. No mesmo ano, 

seria consagrado cavaleiro. Como seu 
compatriota, Francis Drake faria his-
tória com muitas façanhas de valor. 
Mas uma delas, em especial, o fez 
navegar por todo Atlântico Sul e levar 
ao Pacífico espanhol, pela primeira 
vez, a ameaça britânica. Os espanhóis 
os chamariam de “El Dragón”.

Em dezembro de 1577, Drake 
deixa Plymouth rumo aos mares do 
sul. Após atingir a costa oeste da 
África, segue para o litoral brasileiro 
descendo até os confins da América. 
Lá apenas o seu navio, rebatizado de 
“Golden Hind”, atravessa o estreito 
de Magalhães ganhando o Oceano 
Pacífico. Os povoados do Chile são 
surpreendidos pelos ataques do so-
litário navegador e a sorte uma vez 
mais lhe sorri. O galeão espanhol 
“Cacafuego”, abarrotado de ouro e 
prata, cruza o seu caminho renden-
do-se após os primeiros sinais de 
hostilidade. 

Drake segue no rumo norte até a 
Califórnia e se lança ao vasto mundo 
das águas que separam a América das 
Índias orientais. Atravessa os oceanos 
Pacífico e Índico, dobra o Cabo da 
Boa Esperança e chega a Serra Leoa, 
na costa oeste da África, em 22 de 
julho de 1580. Em 26 de setembro 
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Em 1562, John inicia a sua carreira no Atlântico Sul, atacando navios negreiros 
portugueses e apresando sua carga viva. Na América espanhola, vende os escravos 
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do mesmo ano, retorna a Plymouth 
após circunavegar o planeta. Para 
o deleite da rainha Elizabeth seu 
“pirata favorito” está de volta. Drake 
é consagrado cavaleiro no convés de 
seu navio.

Ao contrário dos marinheiros da 
Grã-Bretanha, franceses e holande-
ses tinham dileta preferência pelas 
riquezas lusitanas e pretensões mais 
ambiciosas. Nos idos do século XVI 
e XVII, a Coroa portuguesa detinha 
uma quantidade enorme de terras 
indefensáveis e de escassa ocupação. 
O estabelecimento de enclaves no 
Rio de Janeiro e em Pernambuco 
tornaram patente a vulnerabilidade 
de tão vasto império. A França An-
tártica do Almirante Villegagnon foi 
destruída por Estácio de Sá, em 1567, 
após perdurar por 12 longos anos. A 
colônia holandesa de Nassau durou 
o dobro desse tempo. E se por aqui 
os portugueses terminaram por ven-
cer na Recife de 1654, nas paragens 
orientais a história foi outra. 

A união das coroas ibéricas fez 
das colônias portuguesas alvos 
eventuais dos ingleses, que perma-
neceram concentrados na pilhagem 
do império espanhol. A Companhia 
Holandesa das Índias Orientais, por 

sua vez, atacou furiosamente os 
entrepostos ultramarinos de Lisboa 
assumindo o controle do comércio de 
noz-moscada, cravo, canela e pimen-
ta entre outras especiarias. No final 
do século XVII, Portugal declinaria em 
poderio econômico-militar. Um novo 
olhar sobre as terras sul-americanas 
ganharia vez.

o
s franceses, ainda que inte- 
ressados em invadir o Brasil, 
concentraram-se nos ata-
ques corsários, produzindo 

episódios como a invasão do Rio 
de Janeiro pelo corsário René Du 
Guay-Trouin, futuro Comandante 
Geral da Armada de França. Desta 
empreitada tomamos conhecimento 
pelo feliz registro nas memórias do 
próprio Almirante, que passo a narrar 
em minúcia. 

De modo geral, a expedição exigiu 
boa dose de sorte, inteligência e cuida-
doso planejamento. Os arranjos finais 
da jornada foram alvo da espionagem 
britânica, levando Du Guay-Trouin a 
partir em data precoce, a fim de que 
seus navios não fossem bloqueados 
em Brest. Após se fazer ao mar, em 3 
de junho de 1711, a esquadra reuniu-se 
às unidades oriundas de outros portos 

na enseada de La Rochelle no dia 
seis do mesmo mês. A perspicácia do 
corsário francês fora recompensada. 
Na véspera de sua chegada em La 
Rochelle a Marinha britânica fechou 
inutilmente seu porto de origem com 
a força de 20 navios.

Após uma escala no arquipélago 
do Cabo Verde, ponto de encontro 
arranjado com a fragata “Aigle”, o cor-
sário francês seguiu para o sul com 
sua armada completa. No caminho 
apresou um navio inglês oriundo de 
Lisboa e, após passar ao largo da ilha 
de Ascensão, atingiu as imediações 
da Guanabara em 11 de setembro 
de 1711. Na manhã do dia 12, com 
18 embarcações, adentrou pela baía 
em meio a densa neblina: “.. ordenei 
ao Sr. Cavaleiro de Courserac, que co-
nhecia um pouco a entrada daquele 
porto, que se pusesse à frente da 
esquadra e ao Sr. de Goyon e ao Sr. 
de Beauve que o seguissem. Fiquei 
na retaguarda deles, encontrando-
me, assim, em situação mais conve-
niente para observar tudo o que se 
passava na frente e na retaguarda, e 
dali comandar. Ao mesmo tempo, fiz 
sinal ao Sr. de Jaille, e ao Sr. de la Moi-
nerie-Miniac, e, em seguida, a todos 
os capitães da esquadra, segundo o 

Ao contrário dos marinheiros da Grã-Bretanha, franceses e holandeses tinham 
dileta preferência pelas riquezas lusitanas e pretensões mais ambiciosas
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posto e a força de seus vasos, para 
que avançassem um após o outro. 
Eles executaram essa ordem com 
tamanha regularidade, que não pude 
considerar suficientemente seu valor 
e boa conduta: não excetuo nem 
sequer os dos dois navios costeiros 
e o da presa inglesa, que, sem mudar 
a rota, sofreram o fogo contínuo de 
todas as baterias, tamanha é a força 
do bom exemplo.”8

Conforme a tradição francesa, Du 
Guay-Trouin comanda da retaguarda, 
de onde vê cada um de seus navios 
forçar a passagem pela estreita en-
trada da Guanabara, guardada pelo 
Forte de São João e pelo Forte de 
Santa Cruz, a mais poderosa e inex-
pugnável fortificação carioca. Abrigan-
do à época 48 grandes canhões e um 
conjunto de masmorras, o complexo 
sofreu modificações e expansões 
permanecendo de pé, até os dias de 
hoje, como silenciosa testemunha da 
história naval brasileira.

Após vencer o complexo defen-
sivo da cidade, a esquadra francesa 
sentou praça nas imediações da Ilha 
das Cobras, onde se encontra atual-
mente o Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro. No seguir da campanha 
por terra, o astuto corsário francês di-

rigiu com parcimônia e competência 
as operações militares, sobrepujando 
um contingente muitíssimo maior. 
O embate decisivo ocorreu no dia 
20 de setembro. Era uma noite 
tempestuosa e o fogo dos canhões 
franceses juntou-se aos relâmpagos 
e trovoadas, espalhando o pavor 
entre os citadinos. A perspectiva de 
um assalto noturno pôs em fuga a 
população e as tropas portuguesas, 
que antes de partir atearam fogo em 
importantes armazéns. 

O almirante não acreditava no 
que via na manhã do dia 21: “Ao en-
trar na cidade abandonada, surpreen-
di-me inicialmente ao encontrar pelo 
caminho os prisioneiros restantes da 
derrota do Sr. Du Clerc. Na confusão, 
haviam despedaçado as portas das 
celas e se haviam espalhado por 
todos os cantos os cantos da cidade, 
para pilhar os lugares mais ricos”. No 
alvorecer do dia 22, no último dia 
do inverno, o cenário era ainda mais 
desolador: “Na manhã seguinte, três 
quartos dos armazéns e casas haviam 
sido arrombados, os vinhos espalha-
dos, os víveres, mercadorias e móveis 
jogados no meio das ruas e lama, 
enfim, um conjunto inexprimível de 
bagunça e confusão”.

O assalto de seu compatriota Du 
Clerc ocorrera um ano antes, resul-
tando em desastre. Os prisioneiros 
franceses ainda estavam na cidade. 
Sua empreitada, de certo modo, era 
uma redenção de respeito para o fra-
casso anterior. E, por fim, depois de 
idas e vindas, as negociações foram 
encerradas e um resgate previamente 
acordado foi pago. Os cariocas do 
século XVIII ficaram livres de Du 
Guay-Trouin após o pagamento 500 
caixas de açúcar, 600 mil cruzados e 
todas as cabeças de gado necessárias 
à subsistência da tropa durante os 
demais dias de ocupação. No dia 4 
de novembro, foi-se embora o inde-
sejável visitante.

P
arte significativa da riqueza 
destruída e apresada por 
Du Guay Trouin tinha nos 
negócios à margem da lei 

sua origem. Até o final do século 
XVIII, a cidade do Rio de Janeiro era 
o ponto nevrálgico da rota alternativa 
de comércio que alimentava as co-
lônias espanholas da Bacia do Prata. 
Isto se dava porque o Vice-Reinado 
do Peru, fração do império que abar-
cava boa parte da América do Sul 
hispânica, recebia mercadorias por 
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uma rota oficial penosa (originária 
no Panamá) pontilhada de longos 
traslados por terra e mar. A ligação 
marítima Rio-Buenos Aires era capaz 
de fornecer os bens de consumo 
coloniais a preços mais atraentes 
trazendo aos mercados cariocas a 
prata peruana de Potosí. 

O uso ostensivo e bem-sucedido 
da guerra de corso não resulta no todo 
em um mar de flores. Há contratem-
pos para os algozes. Nos períodos de 
conflito, boa parte dos corsários des-
respeitava as regras de engajamento 
atacando nações neutras (normalmen-
te ex-inimigos recentes) para obter um 
dinheiro extra. Nos períodos de paz, 
o excedente de corsários e militares 
dispensados fermentava uma massa 
de desempregados plenamente aptos 
na arte da navegação e do combate no 
mar. Alguns venderiam seus serviços 
como mercenários no emergente mer-
cado das guerras de independência, tal 
qual o famoso Lord Cochrane e seus 
compatriotas. Muitos deles tornar-se-
iam piratas, nada mais fazendo do 
que o mesmo de sempre, agora sem 
qualquer restrição. 

Piratas e corsários atuam de 
modo semelhante e pelas vítimas são 
mesmo taxados e condenados como 

piratas. Todavia, certas tradições são 
típicas dos engajados na bandidagem 
pura, desvinculada de laços nacio-
nais. São os piratas profissionais, e 
não os eventuais, os responsáveis 
pela construção das lendas que per-
meiam as artes, incluindo a sétima 
delas, o cinema. 

A
lista de piratas famosos 
é enorme e me furto de 
citá-los. Prefiro dedicar à 
bandeira e ao código dos 

piratas certo esclarecimento. Conheci-
da como “Jolly Roger” a bandeira ame-
açadora dos piratas não obedecia a 
gabaritos. A origem do nome remonta 
provavelmente a corruptela do francês 
jolie rouge ou “bela vermelha”.

É possível reconhecer certos pa-
drões, como do vermelho (referência 
ao sangue), de figuras esqueléticas 
(representando a morte) e da am-
pulheta (o tempo urge). Mais do que 
símbolos de extravagância, as bandei-
ras faziam parte do aparato de terror 
que junto com a brutalidade no trato 
compunha a cartilha da intimidação. 
Um recado claro para as presas: não 
se atrevam a lutar; não escondam do 
saque suas riquezas; cooperem, ou 
sofram duros martírios.

Não obstante tratarem-se de ele-
mentos marginais e avessos às leis e 
costumes, os piratas necessitavam de 
um mínimo de organização para que 
as tripulações tocassem os barcos 
sem se matarem em algumas sema-
nas de convivência. Poucos códigos 
restaram, mas era traço comum no 
comportamento dos piratas a eleição 
do comandante pela tripulação.

A guerra de corso que conhece-
mos até o século XVIII deixou de exis-
tir quando a relação simbiótica entre 
o corso e a pirataria endêmica se 
tornou cristalina. Conforme ocorreu 
na gênese do “Mare Nostrum” roma-
no, quando Pompeu exterminou os 
piratas cilicianos, o poderoso Império 
britânico, em cooperação com a 
florescente nação norte-americana, 
conduziu com sucesso campanhas 
de caça e extermínio de piratas. Foi 
o fim da atividade pirática no mar do 
Caribe, seu celeiro mais vistoso.

A guerra de corso moderna, ainda 
no século XIX, tornou-se nicho exclu-
sivo das forças navais regulares. No 
início do século XX, o corso encontrou 
o seu veículo ideal, de letalidade e 
malícia até então inigualados – o 
submarino. Nas campanhas submari-
nas da Primeira e da Segunda Guerra 
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Mundial os submersíveis alemães 
promoveram estragos de magnitude 
titânica no tráfego mercante aliado. 
Com o fim das hostilidades em 1945, 
o Atlântico veria seu último corsário 
em ação na década de 80, na Guerra 
das Malvinas.

Neste conflito de nossa era, os 
argentinos se fizeram ao mar com 
uma armada pouco homogênea, 
composta em grande parte por ve-
lhos navios a vapor comissionados. 
Contra eles se puseram em marcha 
os britânicos “Spartan”, “Splendid” 
e “Conqueror”, bons representantes 
da linhagem nuclear de submarinos 
de ataque. Projetados e construídos 
na Grã-Bretanha, estes navios foram 
despachados para as Malvinas quando 
o conflito se anunciava, lá chegando 
em pouco mais de dez dias9. 

O mais antigo representante da 
casta argentina era o “ARA Belgrano”, 

com mais de 13 mil toneladas de 
deslocamento. Armado com uma 
miscelânea de canhões de seis e cin-
co polegadas, e um bom punhado de 
metralhadoras antiaéreas, o cruzador 
contava com mais de 30 anos de ser-
viço quando, em 1º de maio de 1982, 
foi avistado pelo submarino nuclear 
britânico “HMS Conqueror”. 

Q
uando a decrépita belonave 
foi encontrada, seu pequeno 
grupo-tarefa navegava ao 
sul das ilhas a poucas cen-

tenas de quilômetros da rota outrora 
singrada por Sir Francis Drake. No dia 
2 de maio, após receber autorização 
de Londres, o “Conqueror” lançou 
três torpedos em leque, atingindo o 
Belgrano na proa e no costado de 
bombordo a meio navio. 

Enquanto os dois navios de es-
colta argentinos se esforçavam para 

afugentar o agressor, o “Belgrano” 
vivia sua rápida e assustadora agonia 
de morte. O caos se instalou a partir 
do alagamento da praça de máquinas 
e a conseqüente queda de energia. 
O rompimento de tubulações liberou 
vapor e chamas que se espalharam 
por todos os conveses, encurralando 
e matando centenas de tripulantes. 
Em pouco mais de 45 minutos, o 
cruzador inclinou fortemente para 
bombordo e mergulhou de proa, 
sem deixar vestígios. Morreram 321 
homens10.

No regresso da patrulha, nave-
gando na superfície, o corpulento 
monstro negro foi recebido com 
honras e apreço popular. Na ocasião, 
em seu pequeno mastro rebatível 
não estava a bandeira da Inglaterra. 
Quem tremulava era o pavilhão ne-
gro da caveira e dos ossos cruzados. 
Era a velhaca “Jolly Roger”.

bragamartins@terra.com.br
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O Código dos Piratas
Adaptado a partir das regras de conduta da tripulação de 
Bartholomew Roberts, famoso pirata do século XVIII, com 
ataques registrados no Brasil, Caribe e África Ocidental 1. 

1. Todo homem deve ter direito de voto nas decisões de bordo e parcela 
eqüitativa de gêneros alimentícios, água e bebida alcoólica, da 
sua parte fazendo uso como bem entender, exceto quando a escassez 
tornar necessário o uso destas provisões para o bem comum.

2. Ninguém deve jogar a dinheiro, mesmo que sejam dados ou 
cartas.

3. Os candeeiros e velas devem ser apagados às oito da noite. 
Qualquer tripulante que deseje beber depois desta hora deve ser 
sentar num convés aberto com luzes apagadas.

4. Cada homem deve manter suas armas limpas e prontas para ação.

5. Nenhum menino ou mulher deve ser admitido a bordo.

6. Aquele que desertar do navio em combate ou no seu horário de 
serviço deve ser punido com a morte ou abandonado.

7. Ninguém deve agredir outro tripulante a bordo. Qualquer 
disputa deve ser encerrada em terra por um duelo com pistola e 
espada.

8. Ninguém deve abandonar a profissão antes que sua parcela do 
botim equivalha a mil libras esterlinas.

As demais regras e observações falam sobre procedimentos adicionais 
para a partilha das provisões e do botim, dias de folgas dos músicos e 
como agir caso as regras sejam violadas.

1. Tradução livre do “Pirate Code” - Konstam, Angus - The History of Pirate;  
The Lyons Press; 2002; pg 186-187.
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P E N S A N D O  N O

im-
pensável
A lguns cenários futuros são impensáveis, 

quer por serem demasiado remotos, quer 

por serem tão apocalípticos que nos 

recusamos sequer a considerar a possibilidade. O 

cenário que examinaremos talvez reúna ambos os 

bloqueios. Isto não significa que seja impossível 

de acontecer. 

Embora poucos se arrisquem a afirmar, 

analistas de economia expressam opiniões nas 

quais se vislumbra que a desvalorização do dólar 

é questão de tempo, e que a troca de moeda é a 

opção mais provável. 

Os cientistas sociais que se arriscam a pensar 

no futuro incerto justificam suas opiniões com 

base em uma “bola de cristal moderna”, que 

chamam de Futurologia Científica, ciência ou arte 

cujas premissas norteiam a construção de um ou 

diversos cenários prováveis. Vejamos suas duas 

mais importantes premissas: 

PRIMEIRA PREMISSA: UMA TENDêNCIA, NA AUSêNCIA 
DE UM FATO NOVO, “TENDE” A SE PERPETUAR ATÉ QUE 
OS EFEITOS FORCEM A UMA MUDANÇA DA SITUAÇãO.

A queda de valor do dólar tem sido contínua 

e deve persistir pelos mais diversos fatores. Re-

ceia-se que possa chegar ao colapso. Na verdade, 

ninguém quer o colapso do dólar, nem a Europa, 

nem a China, nem a Rússia, nem o Japão, nem o 

Brasil, que tem suas reservas em dólares, e, por 

isso, compram títulos do tesouro americano para 

assegurar algum valor da moeda (coisa genial!), 

mas será difícil segurar, porque o déficit comercial 

americano, que já está insustentável, só tende a 

aumentar. 

 

G e l i o  
  F r e g a pa n i
        C O RO N E L  D O  E X É RC I T O
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SEGUNDA PREMISSA: CAUSAS SEMELHANTES  
CAUSAM EFEITOS SEMELHANTES.

Em 1929, quando estourou a “bolha” financeira 

e quebrou a Bolsa de Nova Iorque, o caos financeiro 

se espalhou pelo mundo, com as mais diversas 

conseqüências, inclusive uma guerra mundial.

Nas atuais condições, é só uma questão de 

tempo para que ocorra um derrame de dólares na 

praça e as cotações desabem. O preço das merca-

dorias importadas (quase tudo) vai para o espaço 

nos “States”. Ao Fed restarão poucas saídas: infla-

ção ao modelo alemão, antes de Hitler, para pagar 

as dívidas com papel, ou (na verdade e/ou) mudar 

a moeda, assunto de que já se ouve falar.

Certamente que viveremos momentos inte-

ressantes. O país vai sofrer. Tem melhores condi-

ções do que a maioria, mas até para sobreviver 

será preciso bastante competência.

HISTÓRICO DA CRISE

Nos Estados Unidos, desde a Independência, 

diversos bancos foram autorizados a imprimir 

dólares, mas com o lastro correspondente em 

ouro. Com a confiança que inspirou, o dólar foi 

escolhido após a II Guerra como moeda de refe-

rência, garantindo-se seu valor em ouro. Entre-

tanto, em algum momento, deve ter sido impresso 

dinheiro sem lastro, quem sabe ao financiar o 

reerguimento da Europa (Plano Marshall), pois 

quando o presidente francês Charles de Gaulle 

quis trocar dólares pelo ouro correspondente, os 

norte-americanos decidiram que a correspondên-

cia não existiria mais.

O dólar continuou substituindo o ouro como 

a moeda de referência combinada no tratado de 

Bretton Woods por um só motivo: funcionava. 

Nas trocas internacionais, mesmo em moedas 

nacionais, o dólar era o valor de referência e cada 

vez mais usado como moeda de troca. Era aceito 

em qualquer situação, mesmo durante a Guerra 

Fria pelos próprios inimigos.

Entretanto, os financistas dos EUA abusaram 

da sorte; como podiam imprimir sem lastro quanto 

quisessem, os bancos compraram, apenas com 

papel pintado, tudo que estava à venda e que lhes 

interessasse. O resultado foi uma enorme quan-

tidade de dólares em outros países. Aos poucos, 

foi crescendo a consciência de que o dólar não 

representava mais uma coisa real, mas apenas 

um artifício contábil.

A primeira reação veio da União Européia 

com a criação do euro. Isto não assustou imedia-

tamente os Estados Unidos, pois a Europa sempre 

comerciara entre si em suas moedas nacionais, mas 

o dólar era a referência, e quando queriam comprar 

petróleo das Arábias ou mesmo soja do Brasil, 

o s  f i n a n c i s t a s 
d o s  E U A 

a b u s a r a m 
d a  s o r t e
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necessitavam da sólida moeda norte-americana. 

Susto o governo norte-americano levou quando 

um chefete do Oriente Médio, Saddam Hussein, 

quis vender seu petróleo em euros. A reação foi 

dominada com sangue, mas a ameaça fez que to-

masse consciência do que poderia ter acontecido. 

A preocupação aumentou quando o Irã anunciou 

a intenção de criar uma “bolsa de petróleo” em 

euros, e a Venezuela, de só negociar seu óleo na 

bolsa iraniana.

A União Européia, vislumbrando a desvalora-

ção do dólar, decidiu se livrar dessa moeda; passou 

a comprar tudo em dólares, mas a só vender em 

euros. O fim já parecia uma questão de tempo.

O fato “portador do futuro” que veio complicar 

a já periclitante situação da economia norte-

americana foi o quase desenfreado aumento do 

preço do petróleo. Aumento de preço que não foi 

político nem conjuntural, mas se deveu à impossi-

bilidade de produzir o petróleo necessário, devido 

ao aumento do consumo e do aceleramento da 

exaustão dos campos.

Agora é aguardar os acontecimentos. Nenhum 

país sairá ileso. As conseqüências certamente serão 

tão desagradáveis que o acontecimento pode 

parecer impensável, mas quem pensar sobre o 

assunto e tomar as providências possíveis estará 

em vantagem em relação aos que forem surpre-

endidos pelos acontecimentos. 

CENáRIO HIPOTÉTICO NO FUTURO

Colapso do sistema monetário internacional, cons-

truído sobre o dólar papel. Época: entre 2008 e 2010.

2008, jULHO 

O SISTEMA FINANCEIRO FAZ áGUA  

POR TODOS OS LADOS

Em boletim divulgado, o Laboratório Europeu 

de Antecipação Política/Europa 2020 (LEAP/E2020) 

reiterou a sua avaliação anterior de que é iminente 

uma crise, com a convergência de várias tendências 

desagregadoras. Já há algum tempo a União Euro-

péia procurava livrar-se dos dólares.

2008 - SETEMBRO

A CRISE TORNA-SE EVIDENTE

Noticiado na CNN: como antecipado nos 

últimos meses, os EUA estão realmente mergu-

lhando na “muito grande depressão de 2007”, 

com um ponto de inflexão da crise sistêmica 

global ocorrendo até dezembro. Nos próximos 

meses, o contágio poderá se espalhar do mercado 

imobiliário para todo o setor financeiro e para o 

consumo doméstico dos EUA, trazendo severas 

conseqüências para os resultados de vários setores 

econômicos e dos mercados estadunidenses. Essas 

tendências poderão acelerar o desdobramento de 

uma verdadeira guerra comercial de caráter global 

por petróleo, alimentos e matéria-prima. 

N e n h u m  p a í s 
s a i r á  i l e s o
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2009 - FEVEREIRO

A CRISE SE AGRAVA

A imensa quantidade de dólares existente no 

mundo causa a impossibilidade da crise se circuns-

crever aos EUA. O estouro da bolha do mercado 

imobiliário dos EUA foi a espoleta que detonou a 

viciada estrutura especulativa do sistema finan-

ceiro internacional. De um mercado ao outro e de 

um país ao outro, o efeito de contágio espalhou-se 

rapidamente, em um processo que não pode ser 

detido e deixou às claras que a crise financeira 

poderia se estender globalmente. 

O endurecimento das medidas protecionistas 

contra as importações asiáticas deflagra uma 

confrontação comercial entre as duas margens 

do Pacífico.

2009 - MAIO

OS EUA TROCAM A MOEDA

Outra queda livre do dólar e moedas re-

lacionadas. Um estouro da bolha imobiliária 

desorganiza a economia norte-americana. Os 

jogadores financeiros operando no mercado dos 

EUA são arrastados à espiral infernal. As grandes 

empresas procuram se retirar do mercado dos 

EUA. O contágio se espalha em várias direções. 

Há um descontrole generalizado do mercado. 

“Há necessidade de medidas urgentes”, afirma o 

Fed. Caso contrário, “enfrentaremos um problema 

realmente perigoso”.

A “medida urgente” consistiu em trocar a 

moeda, desta vez com lastro-ouro. Escolheu-se 

o nome “amero”. Visando uma similaridade com 

o euro, foram convidados os países das Américas 

a aderir à moeda única, algo aceito com alguma 

relutância pelo Canadá, México, Argentina mais 

alguns pequenos países, mas recusado pelo Brasil 

e pela Venezuela.

Havia uma grande quantidade de ouro em Fort 

Knox, mas não suficiente para todo o papel. Para 

se desfazer dos dólares no exterior foi decretado 

que só poderiam ser trocados nos territórios dos 

paises que aderissem à nova moeda, em prazo 

muito curto e em quantidade limitada. O restante, 

principalmente o estocado na China e na Índia, 

irremediavelmente perde o valor. 

As exportações de todos os países para os 

Estados Unidos ficaram drasticamente reduzidas, 

o que provocou a reativação da indústria ameri-

cana, naturalmente a um preço mais elevado dos 

produtos, mas que atendeu à demanda interna. 

Para a demanda mundial, ninguém pode competir 

com a China.

 O principal problema norte-americano passou 

a ser o suprimento de petróleo. Apesar do esforço 

de todo o povo na busca de combustíveis alter-

INTELIGÊNCIAI N S I G H T
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E m  t o d a s  a s  c r i s e s  
e x i s t e  u m a  m i s t u r a 

d e  p e r i g o s  e  
o p o r t u n i d a d e s

nativos, isto ainda não era suficiente. Pairou no 

ar sensação de que o suprimento seria garantido 

por meios militares e no Brasil se temeu pelas 

plataformas marítimas, altamente vulneráveis. 

Talvez tenham sido salvas pela crescente produção 

de biocombustíveis, capaz de suprir o déficit de 

petróleo em poucos anos, e que não poderiam 

ser tomadas a manu militari sem uma infindável 

guerra de desgaste. Além disto, em sua preparação 

para a troca de moeda, vários bancos norte-ameri-

canos haviam comprado todas as usinas possíveis, 

pagando qualquer preço em moeda que breve 

perderia o valor. 

As outras potências econômicas do mundo 

iniciam a adotar o euro como defesa contra a 

depreciação acelerada do dólar, mas o encareci-

mento dos fretes e de quase todos os produtos 

tende a causar a substituição de uma moeda de 

referência por um padrão fisicamente palpável 

e mais útil do que o ouro: naturalmente “barris 

equivalentes” de petróleo. 

A guerra comercial EUA x China já havia 

sido desencadeada há um ano e reação chinesa 

tornou-se mais violenta, como já era esperado. 

Ninguém ousaria atacar os Estados Unidos, mas 

a China aproveitou para reconquistar Taiwan. As 

pseudo-nações da África subsaariana que ainda 

tinham petróleo em seu subsolo foram ocupadas 

“a título de salvar da fome” e divididas pelas 

principais potências. Os “tigres asiáticos” entram 

em colapso total, iniciando um caos militar em que 

não raro acontecem verdadeiros genocídios. 

O BRASIL E O FUTURO

Com todas as luzes vermelhas piscando, diante 

de um cenário de convergência de crises, nosso país 

se destaca como um dos mais bem dotados para 

sobrenadar, no que tende a se tornar um embate 

feroz pela sobrevivência. O colapso energético-fi-

nanceiro afetou em primeiro lugar e de forma mais 

contundente ao Primeiro Mundo, mas ninguém saiu 

incólume. O setor exportador terá, de imediato, pre-

juízos brutais, que se refletirão instantaneamente 

nos setores primários da produção. 

Graças à estatura de país-continente e aos 

investimentos estratégicos das eras Vargas, 

Kubitschek e nos primeiros 20 anos do governo 

militar, o Brasil havia chegado muito perto da 

auto-suficiência, e agora não haverá outra saída 

senão descolar-se da área do dólar e se tornar 

completamente autárquico, mantendo a eco-

nomia doméstica em funcionamento através de 

investimentos na indústria, na agricultura e nos 

biocombustíveis financiados em moeda própria. 

É escolher entre afundar com o Primeiro Mundo 

ou permanecer à tona do melhor modo que for 

CÓDIGO AMARELO
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possível. O Brasil encontrará dificuldades, mas 

não vai parar.

Por pior que seja a crise, todos sabem que o 

Brasil tem melhores condições não só de sobreviver 

com até de tirar partido da mesma. O verdadeiro 

perigo é militar. O presidente Bush (pai) já havia 

declarado que “na Antiguidade, quando povos 

vigorosos necessitassem de água, buscavam 

onde houvesse, não importando quem eram seus 

possuidores”. Assim ainda é, com o petróleo ou 

com os gêneros alimentícios. O presidente Bush 

(filho) já demonstrou na prática. Considerando 

que justiça só existe para quem tem condições de 

sustentá-la, se quisermos, como nação, usufruir 

das riquezas que Deus nos proporcionou, é hora 

de nos prepararmos, inclusive militarmente, a fim 

de dissuadir as prováveis aventuras militares de 

nações desesperadas do Primeiro Mundo. 

Claro que é impossível prever com certeza 

o futuro, mas quem perceber as sombras do 

crepúsculo que se aproxima e vislumbrar os raios 

da aurora de uma nova era saberá aproveitar as 

vantagens da luz ou da escuridão. Em ambas, 

haverá vantagens e desvantagens. A questão 

é se antecipar. Em todas as crises, existe uma 

mistura de perigos e de oportunidades. Nosso 

país é suficientemente grande para se manter 

à tona, se necessário, de um modo próximo da 

autonomia com moeda própria lastreada pela 

nossa produção industrial e agrícola, suportada 

pelas nossas próprias fontes de energia fósseis, 

hídricas e da biomassa, e ainda poder negociar 

os excedentes agrícolas e energéticos, desde que 

tenha capacidade de defendê-los.

Ao longo da história, sempre se procurou an-

tever o futuro, ou, ao menos, as possibilidades de 

determinado acontecimento, às vezes com sucesso, 

outras nem tanto. Assim, os antigos judeus tinham 

as profecias; os gregos, o oráculo. Adivinhos de toda 

a sorte fizeram previsões, algumas tão vagas que se 

pode enquadrar nelas qualquer coisa que aconteça. 

Com algum fundamento científico, Haushofer e sua 

geopolítica apresentaram o provável desdobramen-

to da política conduzida pela geografia.

Entretanto alguns dos acontecimentos são pre-

visíveis. Outros, prováveis ou apenas possíveis. Em 

qualquer caso serão portadores de ameaças e ou 

oportunidades. A missão da Inteligência é prever 

as ameaças e as oportunidades. Esta ameaça está 

prevista. As oportunidades, vislumbradas. 

Existem momentos cruciais na vida das nações, 

como na dos indivíduos, que servem para testar a 

capacidade de transformar situações de risco em 

saídas para a solução de velhos e novos problemas. 

É bem provável que, ao final desta década, deste 

novo século, já estejamos sendo postos à prova.

geliofregapani@uol.com.br

O s  “ t i g r e s  a s i á t i c o s ” 
e n t r a m  e m 

c o l a p s o  t o t a l



150



151janeiro•fevereiro•março 2008

Var-gas
S O B  A  S O M B R A  D E

E
i d e l i n a  j a r d i m

&
m ô n i c a  s i n e l l i

j o r n a l i s t a s

E



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

152

Rio de Janeiro, Museu do Catete, 2008
Vivi, como é mais conhecido o cavaquinista 

Vivaldo Figueiredo, 74 anos, afina o instrumento 

no seu grupo de serestas, que toca há mais de uma 

década e meia aos sábados e domingos na antiga 

residência oficial de Gegê, como o presidente 

Getúlio Vargas também era chamado. Mineiro, ca-

tólico, Vivi, durante sua apresentação ao lado de 

um jovem sanfoneiro e um casal de percussionistas, 

declama poesias no intervalo de canções de Pixin-

guinha, Luiz Gonzaga, Ary Barroso e Lupiscínio 

Rodrigues. Todos compositores de uma época de 

ouro para a música brasileira – os anos 30 e 40. Entre 

choros, sambas, forrós, xotes, baiões, valsas, bole-

ros e marchinhas de carnaval, o aposentado faz, 

habitualmente, uma pausa para reflexão espiritual, 

com orações e músicas de louvor ao Criador. 

Paris, madrugada de 24 de agosto de 1572
Dezenas de líderes huguenotes são assas-

sinados em uma série coordenada de ataques 

planejados pela família real católica, dois anos 

depois do tratado de paz de Saint-Germain, pelo 

qual Catarina de Médicis oferecia trégua aos 

protestantes. O massacre da noite de São Barto-

lomeu foi um episódio sangrento na repressão 

aos protestantes e desencadeou, a partir de Paris, 

ataques em outras cidades que duraram meses e 

abateram a espada mais de 70 mil pessoas. 

Rio de Janeiro, manhã do Dia de  
São Bartolomeu, 382 anos depois

Na suíte presidencial do Palácio do Catete, 55 

milhões de brasileiros serão atingidos pelo san-

gue provocado por um tiro de um Colt calibre 

32 que liquidou uma batalha surda travada na 

cabeça do político mais controvertido da cena 

pública brasileira. Era dia 24 de agosto de 1954 e 

Getúlio Dornelles Vargas saía da vida pelas suas 

próprias mãos para entrar na História. 

Um clima de comoção profunda e um senti-

mento de orfandade se instalaram no país após 

a edição extra do Repórter Esso. O comércio foi 

cerrando suas portas, as fábricas parando as 

máquinas, as escolas liberando os alunos. E os 

soldados chegando para conter a reação das 

multidões desorientadas e perplexas, a quem se 

destinavam os inflamados discursos getulistas, 

que começavam, invariavelmente, com o vocativo 

“trabalhadores do meu Brasil”...

Era o fim do criador do salário mínimo, da 

jornada de oito horas, das férias remuneradas, 

da Carteira de Trabalho, da Previdência Social, 

do voto feminino (a mulher votou pela primei-

ra vez nas eleições para a Assembléia Nacional 

Constituinte que promulgou a Constituição 

de 1934). De uma rede de institutos (café, açú-

car, cacau), de departamentos – Departamento 

de Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), De-

partamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) e superintendências (marinha mercan-

te, borracha). Do Código Florestal, da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), do famigerado 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

e do programa oficial de rádio com notícias 

do governo, A Hora do Brasil, que sobrevive 

ERA UMA vEZ...
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ainda hoje como A Voz do Brasil. E, também, do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  

(BNDES), Petrobras, Carteira de Comércio Exte-

rior do Banco do Brasil (Cacex), Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cia. Vale 

do Rio Doce e Cia. Siderúrgica Nacional – “o Bra-

sil só será soberano quando fizer as máquinas 

que fazem as máquinas”. A Agenda econômica que 

agigantou o Estado brasileiro conviveu lado 

a lado com um regime que envolveu tortura, 

deportação, corrupção e impunidade.

O ex-promotor gaúcho, chefe civil da Revo-

lução de 1930, que extinguiu a chamada Repú-

blica Velha, com a deposição via golpe militar 

de Washington Luís, comandara o Brasil por 

19 anos de tudo quanto fora jeito: durante o 

Governo Provisório (1930-1934), no Governo 

Constitucional, eleito pelo Congresso Na-

cional (1934-1937), no Estado Novo (1937-1945) 

e como presidente ungido pelo voto popular 

(1951-1954). Fechou o Congresso – afinal, a Pri-

meira Guerra havia evidenciado “a inépcia dos 

parlamentos para a solução dos mais graves 

problemas que agitam a vida nacional dos países 

onde vigora” –, ceifou partidos políticos, outor-

gou uma Constituição que lhe revestia de pleno 

controle do Poder Executivo. E não resistiu às 

acusações de corrupção a membros do governo 

e a pessoas de sua confiança. Estava, como ele 

mesmo sintetizara, envolto num mar de lama. 

O velório no Palácio do Catete e o cortejo até 

o Aeroporto Santos Dumont, de onde o corpo 

seguiu para São Borja, no Rio Grande do Sul, sua 

Um clima de comoção 
profunda e um sentimento de 

orfandade se instalaram no país  
após a edição extra do Repórter Esso

terra natal, foram uma das maiores e pungentes 

manifestações populares da História brasileira. 

Mas a morte do pai dos pobres e da mãe dos ri-

cos estava longe, bem longe de significar o fim 

da Era Vargas.

Es un palacio de principe
“Que palacio! Que esplendor!...solo recuerdo 

el palacio del Principe Giovanelli en Venecia que 

puede servir de comparacion...Es un palacio de 

principe. Haritoff me decia: es preciso ser franco; 

hay pocos palacios de particulares en Europa que 

ostentam ese boato”. 

Pinho, Wanderley. 

“Salões e Damas do Segundo Reinado”. 

O grupo musical de Vivi figura entre diver-

sos outros que se apresentam, diariamente, no 

Palácio do Catete e que, por sua vez, estão inse-

ridos na série de projetos e atividades ali desen-

volvidas para interação com o público. Palco 

da maior tragédia pessoal da vida política do 

Brasil, a ex-sede do governo vive hoje dias que 

pouco lembram a efervescência do tempo em que 

de lá partiam as articulações e manobras de seu 

residente mais ilustre. Não fosse por preservar 

os aposentos de Getúlio Vargas, no terceiro pa-

vimento, tal e qual ele os deixou em seu último 

momento de vida, o local, centro de referência 

sobre a memória republicana, seria apenas mais um 

entre tantos lindos parques do Rio de Janeiro.

O Museu, que integra o conjunto do Palá-

E E
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cio e seus jardins (tombados pelo Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional em 1938), pro-

move atividades variadas, que vão das serestas a 

cursos de artes e expressão corporal, passando 

por feiras de fotografias e artesanato. Além do 

acervo permanente de Getúlio, recebe exposições 

que podem ser visitadas na Galeria do Lago, no 

térreo do prédio da administração. Com uma 

programação diversificada, o projeto “Música no 

Museu” oferece ao público, há mais de 10 anos, a 

oportunidade de assistir grátis a concertos com 

grandes músicos, como o pianista Artur Moreira 

Lima. Por lá circulam, semanalmente, cerca de 

600 pessoas. 

Déa Nascimento, 76 anos, por exemplo, canta 

e toca chocalho desde a fundação da seresta 

do Vivi. Outra precursora, Magdaht Chrispin, 

84 anos, diz ser fiel às canções que interpreta 

há 15 anos no grupo. Aos sábados, comparece um 

grande número de cadeirantes. Alguns médicos 

enviam pacientes ao evento, a título de terapia 

para um público de terceira idade, carente de 

um atrativo para complementar o tratamento, 

como explica a psicóloga Celeste Maria, que 

freqüenta a seresta do Vivi há 14 anos. Segundo 

o cavaquinista, “aqui as pessoas depressivas ficam 

curadas”. Além do grupo de Vivi, as rodas de 

serestas comandadas pelo empresário Ivanaldo 

Castanha, pela aposentada Lurdes Ferraz, por 

Dalmo Farias Melo, o Dalmo Seresteiro, e Dona 

Ditinha Viana também movimentam as atrações 

culturais da casa, que conta ainda com teatro, 

cinema, livraria e bistrô.

Palácio do Catete, 24 de agosto de 1954,  
oito horas da manhã

Óculos tartaruga. Pão de forma. Sapato de 

cobra. Cabelo escovinha. Pomada Minâncora. 

Lança-Perfume. Rabo de cavalo. Radinho de 

pilha. Cantando na Chuva. O céu é o limite. 

Kolynos. Rock Around the Clock. O Direito de 

Nascer. Tafetá. Janela Indiscreta. Strogonoff. 

Chega de saudade. Marlon Brando em Sindica-

to de Ladrões. E mais: Emilinha Borba avisando 

“Aí vem a Marinha”... A Marinha, o Exército, a 

Aeronáutica e...

— Sai Barbosa, eu quero descansar ainda um 

pouco.

A voz estava serena, sem a menor sombra de 

denúncia do dramático desfecho que acon-

teceria em minutos, um mês após o dia em que 

duas polegadas a mais nos quadris arrebataram 

da miss Brasil, a baiana Marta Rocha, o título 

de miss Universo. Foram as últimas palavras de 

Getúlio, de pijama, dirigidas a seu camareiro, 

antes de desferir o golpe que o imortalizou. 

O hábil negociador, o “mais mineiro dos gaú-

chos” não conseguiu contornar a evolução da 

crise na última reunião ministerial realizada 

àquela noite no Palácio, em que foi aconselha-

do a renunciar ou pelo menos licenciar-se da 

presidência, o que parecia ter sido aceito por 

ele. Mas, sentindo-se traído, vítima de “felonia” 

e informado de que as Forças Armadas exigiam 

sua renúncia – e para “não cair em desonra, nem 

sair pelo ridículo” –, o filho de Manuel do Nasci-

mento Vargas (distinguido como herói militar 

A voz estava serena, 
sem a menor sombra de denúncia 

do dramático desfecho que 
aconteceria em minutos
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na Guerra do Paraguai) e de Cândida Dornelles 

Vargas deixou à sanha de seus inimigos o legado 

de sua morte. Foi essa a justificativa registrada 

em sua carta-despedida.

Palavra, quase aceitei o conselho

O mundo, esse grande espelho

Foi quem me fez pensar assim

Quem há de dizer 

Lupiscínio Rodrigues-Alcides Gonçalves

Era pressão demais para o homem que se 

apaixonou em silêncio por sua “luz balsâmica”, 

a mulher cujo nome é o único não declinado 

nas mil páginas de seu diário. Até hoje, a identi-

dade da musa – que chegou a comparecer a uma 

festa de aniversário de D. Darcy (sua esposa) e a 

ser amada “em plena floresta, à margem de uma 

estrada” – não saiu do terreno da especulação. 

O presidente chegou a admitir a si próprio que, 

“para que um homem da minha idade e da minha 

posição corresse esse risco, seria preciso que 

um sentimento muito forte o impelisse”. Em 29 

de abril de 1937, Getúlio anota: “Terminado o 

expediente, saí à tardinha para um encontro 

longamente desejado. Um homem, no declínio da 

vida, sente-se, num acontecimento desses, como 

banhado por um raio de sol, despertando ener-

gias novas e uma confiança maior para enfrentar 

o que está por vir. Será que o destino, pela mão de 

Deus, não me reservará um castigo pela ventura 

deste dia?” Quem há de dizer...

“Nada fazia crer fosse o presidente se matar 

– disseram-nos o general Caiado de Castro (chefe 

do Gabinete Militar) e Jango Goulart (ministro 

do Trabalho, Indústria e Comércio), com os quais 

ele conversara minutos antes de se recolher”, 

publicava o Diário Carioca em 25 de agosto de 

1954. E descrevia: “Com a cabeça voltada para o 

quadro que representa o juramento da Cons-

tituição de 1891 e os pés para o quadro “Pátria”, 

à cuja frente se acha um crucifixo, o corpo 

do presidente Getúlio Vargas recebe, desde as  

17:30h de ontem, no salão do Gabinete da Casa 

Militar da Presidência da República, no Palácio 

do Catete, as despedidas de milhares de populares 

que lhe vão fazer a última visita. 

Imediatamente após a comunicação do fa-

lecimento do presidente, populares acorreram 

às proximidades do Catete, no afã de saber 

pormenores da trágica ocorrência. Soldados 

do Exército e da Polícia Militar, no entanto, 

isolavam o Palácio, desde a Rua Pedro Américo 

até a Correia Dutra, permitindo o acesso apenas 

aos jornalistas e altas autoridades. Antes das 

13 horas, só estas podiam entrar no Palácio, fi-

cando os representantes da imprensa defronte 

à entrada do Catete. 

Enquanto isso, registravam-se alguns casos de 

exaltação no meio da multidão, sendo freqüente 

o encontro de homens e mulheres em lágrimas. 

Às 13 horas a entrada do Palácio foi franque-

ada à imprensa e, logo em seguida, ao público, 

que entrava lentamente e em fila. O suicídio do 

presidente Getúlio Vargas, precisamente às 8:30h 
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da manhã, foi precedido de momentos em que se 

mostrava ele absolutamente tranqüilo. 

O Sr. Getúlio Vargas se recolheu ao quarto, 

sem mais uma palavra. Passados uns minutos – o 

tempo normal para a troca de roupa –, ouvia-se 

um disparo. Acudiu, incontinenti, o Sr. N. Sa-

ramanho, que se encontrava na janela da sala 

contígua (a do elevador privativo do presiden-

te). Já o Sr. Getúlio Vargas agonizava. Da janela, 

o Sr. Saramanho fez um sinal para um oficial, 

pedindo fosse o general Caiado avisado de que 

o sr. Getúlio Vargas se havia matado. Logo em 

seguida, o general Caiado chegava ao quarto, 

onde, não resistindo ao impacto da tragédia, foi 

acometido de forte crise de nervos, sofrendo 

uma síncope. 

A seguir, correndo escada acima, o Sr. Benja-

min Vargas gritava: 

— Getúlio se matou! 

O palácio ficou em pânico, a família do presi-

dente acorreu, entre gritos e lágrimas. Também o 

Sr. Osvaldo Aranha logo chegou. Chegou junto 

à cama e, chorando, exclamou: 

— Abusaram demais da bondade desse ho-

mem!

Bota o retrato do velho outra vez
Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro 

de 1945 – quase três meses após o bombardeio 

de Hiroshima pelos norte-americanos –, por 

um movimento militar liderado por generais 

que integravam seu próprio ministério, renun-

ciando formalmente ao cargo de presidente. 

A justificativa para o golpe foi a nomeação de 

um irmão de Getúlio, Benjamim Vargas – Viriato, 

Protásio e Espártaco eram os outros –, para o 

comando da Polícia do Rio de Janeiro. O afas-

tamento do poder não imputou nenhuma pena 

a Vargas, como o exílio que decratara ao presi-

dente Washington Luís em sua deposição. Não 

lhe cassou os direitos políticos nem lhe valeu 

processo judicial. 

O caudilho do signo de áries bateu em re-

tirada para sua estância em São Borja – região 

fronteiriça com a Argentina e cenário de fra-

gorosas batalhas no século XIX –, onde veio 

ao mundo em 19 de abril de 1882, mesmo ano 

do nascimento de Franklin Roosevelt, quatro 

vezes presidente dos Estados Unidos. Muito 

assediado por seus correligionarios para re-

gressar à vida pública, mergulhou fundo na 

empreitada. Em 1950, aos 68 anos, cruzou o país 

em campanha eleitoral, sob o pacto solene de 

que o povo subiria com ele as escadarias do 

Palácio do Catete. O candidato Getúlio tinha 

munição pesada pela frente, como a de Carlos 

Lacerda, que, em seu demolidor poderio verbal, 

disparou : “Esse homem não pode se candidatar. 

Se se candidatar, não poderá ser eleito. Se for 

eleito, não poderá tomar posse. Se tomar posse, 

não poderá governar.” Água. Nenhuma dessas 

hipóteses se materializou.

Getúlio, mais para o evolucionismo de Charles 

Darwin do que para o positivismo de Auguste 

Comte, venceu a artilharia e foi eleito em 3 de 

outubro de 1950, derrotando a União Demo-

ERA UMA vEZ...
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crática Nacional (UDN). Sua volta mereceu até 

celebração na música popular brasileira, com a 

marchinha de Haroldo Lobo e Marino Pinto, que 

explodiu na voz de Francisco Alves:

Bota o retrato do velho outra vez

Bota no mesmo lugar

O sorriso do velhinho

Faz a gente trabalhar

República do Samba
Outro projeto que se destaca pela qualidade, 

atualmente, no Palácio do Catete leva o nome 

de “República do Samba”. O público assiste à apre-

sentação de um DVD contando a história desse 

ritmo, seguido de um show. Gravações desses 

encontros são arquivadas para edição futura de 

uma série de DVDs sobre o evento, que acontece 

há oito anos, gratuitamente, no auditório. “O 

Museu procura estar sempre presente na cul-

tura, na vida cotidiana, nos acontecimentos 

políticos, na democracia e no desenvolvimento 

da Nação. Ele procura cumprir seu papel”, diz a 

assessora cultural da instituição, Cíntia Kury 

Souto. 

Rodas de chorinho nas manhãs de domingo 

incrementam o pacote cultural do Palácio do 

Catete. Estudantes do curso de extensão da 

Escola Portátil de Música – que funciona em 

uma universidade no Rio – ensaiam nos fins de 

semana ao ar livre e atraem a população que 

passeia pelos jardins do Museu. O aluno Ricar-

do Romão, 47 anos, toca pandeiro ao lado dos 

filhos adolescentes, Laila (cavaco) e Yuri (violão 

de seis cordas). O sobrinho, Felipe Julian, 20 anos, 

completa, com sua flauta, o grupo da família. Os 

quatro se apresentam em eventos, shows e festas 

particulares. 

Pílulas da herança de Vargas, fã do escritor 

francês Émile Zola – para quem “o sofrimento 

é o melhor remédio para acordar o espírito” 

– e autor de várias medidas de promoção no 

campo da cultura, como a criação de órgãos 

específicos como Instituto Nacional do Cinema, 

Instituto Nacional do Livro, Serviço Nacional 

de Teatro, Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional e Museu Nacional de Belas 

Artes. Pioneiro do marketing político de culto 

à personalidade, próprio dos modelos totalitá-

rios nazi-fascista-stalinistas, ele foi mestre em 

usar a arte como um poderoso veículo de co-

municação de massa. Buscou aproximação com 

os intelectuais de Pindorama, como os próceres 

da Semana de Arte Moderna e, na revista Cultura 

Política, vinculada ao DIP – que no Estado Novo 

tomou o posto de censor –, chegaram a constar 

os nomes de Manuel Bandeira, Gilberto Freyre e 

Graciliano Ramos. 

O maestro e compositor Villa-Lobos também 

tem uma fase de sua carreira diretamente liga-

da à política do Estado Novo. Em 1932, o maior 

gênio da música erudita brasileira foi nomeado 

Superintendente de Educação Musical e Artísti-

ca do então Distrito Federal e, em 1942, Diretor 

do Conservatório Nacional de Canto Orfeôni-

co, do Ministério de Educação e Cultura. Nesse 

Rodas de chorinho  
nas manhãs de domingo  

incrementam o pacote cultural  
do Palácio do Catete
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período, promoveu grandes concentrações 

orfeônicas, numa das quais com a participação 

de 42 mil vozes de estudantes. Em outra delas, o 

seresteiro Sílvio Caldas cantou o “Gondoleiro 

do Amor”, música de Salvador Fábregas sobre 

versos de Castro Alves, acompanhado por 30 

mil vozes.

Teu amor na treva é um astro, 

No silêncio uma canção, 

É brisa – nas calmarias, 

É abrigo – no tufão; 

Por isso eu te amo querida, 

Quer no prazer, quer na dor... 

Rosa! Canto! Sombra! Estrela! 

Do gondoleiro do amor. 

“O Brasil levou muito tempo, meus amigos, 

muitos anos a imitar, a maquetear, a papaguear, 

mas, graças a Deus, encontrou o reflexo da 

realidade de uma grande raça, de uma grande 

Nação, e verificou que nunca poderiam ser eles 

mesmos, se não fizessem a sua maneira, não imi-

tando ninguém,” proclamou à época o criador 

das Bachianas Brasileiras.

No afã de construir um Estado com pro-

fundas raízes nacionalistas, o gênio nato da 

propaganda fez a jogada magistral: “Alô! Alô! 

Brasil! Aqui fala a Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro!”. Assim entrou no ar, às 21h de 12 de 

setembro de 1936 – ano da morte de sua mãe e em 

que Hitler decreta a Gestapo uma organização 

policial especial –, a PRE-8. A Rádio Nacional se 

tornaria um estrondoso sucesso no país intei-

ro, lançando astros e estrelas que dariam for-

ma ao Teatro de Revista. Do qual Getúlio soube, 

engenhosamente, tirar proveito, associando 

sua imagem à leveza e à descontração de atores 

e cantores na linha do humor escrachado. 

Ele batia ponto nos espetáculos e, dispensando 

media training, posava para fotos com as ve-

detes e parecia se divertir, como todo mundo, 

dos deboches e caricaturas que se faziam com 

sua figura. Anilza Leoni, Brigitte Blair, Maria 

Pompeu, Eloina Ferraz, Marly Marley e Virginia 

Lane (com quem teria tido um romance) eram 

algumas das vedetes que encantavam o marido 

de D. Darcy, fundadora da Legião Brasileira de 

Assistência (LBA) e da Casa do Pequeno Jornalei-

ro, a primeira instituição do Brasil a cuidar de 

meninos de rua. Resumo da ópera-bufa, esse era 

o Gegê, o presidente boa-praça, humanizando-se 

ao difundir a simpática idéia de que era capaz 

de rir de si mesmo. 

Jornal do Brasil, 25 de agosto de 1954 
“Sobre a Nação desce a sombra de uma tra-

gédia. O gesto do Presidente Vargas pondo fim 

ao seu governo e aos seus dias, estendeu um 

crepe à consciência dos brasileiros, aos que o 

assistiram com compreensão, como aos que o 

combateram até o último momento. É a primeira 

vez que a história republicana descreve páginas 

tão trágicas, pois o homem forte e acostumado 

Tragédia atrai tragédia    
e, nesta hora melancólica que soa para 
o seu destino, o povo, sem forças para 
opinar, desfila diante do chefe morto

E E
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às lutas políticas não pôde suportar a agressi-

vidade da circunstância e sucumbiu ao peso do 

desalento. 

Todo o drama que o Presidente viveu nesta 

derradeira fase do governo quebrou sua têmpe-

ra e, no silêncio de seu gabinete, recordando a 

fisionomia cheia de interrogações que ele con-

siderava uma injustiça ao homem como ao chefe 

que encarnava a soberania nacional, o desespero 

se apoderou do seu coração. (...) 

Depois de todas as reuniões realizadas em Pa-

lácio, na calada da noite, depois de mirar face 

a face os seus amigos e auxiliares, vendo neles 

transparecer o desalento e a desesperança, obser-

vando que já não havia ouvidos que o escutassem, 

sentiu-se desamparado e sem defesa para afastar 

o fantasma da suspeita. 

Sentindo todo o peso da incompreensão, o 

chefe do governo teve necessidade de ir buscar 

fora do léxico o argumento capaz de abrir os 

ouvidos e aclarar as consciências. Selou com 

o sacrifício de sua própria vida o drama com 

que vinha lutando nos últimos dias, deixando, 

conforme acreditava, “o legado de sua morte”, 

para que se pudesse fazer ao morto uma parte da 

justiça que o povo reclamou. (...) 

Todos clamavam por justiça, mas o clima 

propício à justiça cada vez se tornava mais 

conturbado. Tragédia atrai tragédia e, nesta 

hora melancólica que soa para o seu destino, 

o povo, sem forças para opinar, subjugado pela 

surpresa do último lance, desfila diante do 

chefe morto e, sem se recuperar do espanto, 

curva-se frente à mágoa que o atingiu nos úl-

timos dias e que fez estalar o seu coração no 

sacrifício supremo.”

Copacabana, madrugada de  
5 de agosto de 1954

Copacabana, princesinha do mar

Pelas manhãs tu é as vida a cantar

E à tardinha o sol poente 

Deixa sempre uma saudade na gente

Copacabana 

Alberto Ribeiro e João de Barro

Mas, nessa noite...

Um atentado a tiro, em frente ao prédio onde 

residia Carlos Lacerda, ex-deputado federal da 

UDN e adversário ferrenho de Getúlio, mata o 

major Rubens Florentino Vaz, da Força Aérea Bra-

sileira (FAB). E fere no pé o futuro governador 

do Estado da Guanabara, o verdadeiro alvo da 

bala. Amado pelo povo, o presidente viu a opinião 

pública voltar-se contra ele em razão do talvez 

mais grave caso de corrupção de seu governo: 

a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 

jornal Última Hora, de propriedade de Samuel 

Wainer, acusado por Lacerda – o verdadeiro 

alvo da bala – e outros de receber dinheiro do 

Banco do Brasil para apoiar Getúlio. “Acuso um 

só homem como responsável por esse crime. É 

o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhes 

dá a audácia para atos como o desta noite. Esse 
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homem é Getúlio Vargas,” estampava Lacerda no 

mesmo dia em sua Tribuna da Imprensa, em que 

fazia oposição sistemática ao governo. 

“Esse tiro me pegou pelas costas,” resumiu o 

presidente ao saber do crime da rua Tonelero 

nº 180. A crise política foi instantânea, por-

que, além do peso de Lacerda, a FAB, à qual o 

Major Vaz pertencia, tinha como seu grande 

herói o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, 

derrotado por Getúlio nas eleições de 1950. Os 

militares estavam revoltados e insituíram uma 

investigação paralela do crime, batizada de 

“República do Galeão”. Nem só Fernando Collor 

teve um motorista atravessando seu caminho 

político. Dois dias após o delito de Copacaba-

na, um chofer de táxi, que fazia ponto diante 

do Palácio do Catete, informou a polícia que 

havia transportado um integrante da guarda 

palaciana até o local da emboscada. No dia 8 

de agosto, Vargas ficou ciente de que o passa-

geiro do táxi era Climério Euribes de Almeida, 

subordinado ao secretário de sua guarda, João 

Vicente. Pior dos mundos, Climério e mais um 

pistoleiro contratado, Alcino do Nascimento 

– que mais tarde entregou ter sido o autor do 

disparo – haviam fugido. 

O chefe da guarda pessoal do presidente, 

Gregório Fortunato, o “anjo negro”, foi acusado 

de ser o mandante do atentado, o que acabou 

admitindo. Era o Catete envolvido até o pesco-

ço na conspiração para matar o principal líder 

da oposição. No Congresso, a bancada da UDN 

reclamava o impeachment do presidente. O setor 

militar, idem. A imprensa divulgava denúncias 

de corrupção e irregularidades administra-

tivas, incluindo gente do círculo íntimo do 

comandante da Nação. A pressão extrema levou 

Getúlio Vargas a reunir seu ministério na busca 

de superação do impasse. Ao final da fatídica 

madrugada, sentenciou: “Já que o ministério não 

chega a nenhuma conclusão, eu vou decidir. De-

termino que os ministros militares mantenham 

a ordem pública. Se conseguirem, eu apresentarei 

o meu pedido de licença. Caso contrário, os re-

voltosos encontrarão aqui dentro do Palácio 

o meu cadáver.”

Pouco tempo depois, sua carta-testamento 

foi encontrada pelo governador do Estado da 

Guanabara, Ernani do Amaral Peixoto, na mesi-

nha de cabeceira presidencial. E lida por Jango 

durante o enterro do pai de Alzirinha, Lutero, 

Jandira, Manuel Antônio e Getúlio. Assumiu, 

então, a Presidência da República o vice Café 

Filho. Em 1956, houve um primeiro julgamento: 

Gregório foi condenado a 25 anos de prisão, 

pena reduzida em cinco anos por Juscelino e em 

dez por João Goulart (morreu assassinado em 

1962, dentro da penitenciária do Complexo Lemos  

Brito, no Rio, pelo também detento Feliciano 

Emiliano Damas).

Para uns, a morte de Vargas adiou o golpe 

militar que visava apeá-lo do poder e que veio 

então em 1964, comandado, basicamente, por 

ex-tenentes de 1930. O fato é que, com o ato 

redentor, Getúlio não só passou de acusado à 

vítima, como ganhou uma dimensão de estadis-
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ta tal que o posicionou acima do bem e do mal. 

Assim, a popularidade do trabalhismo seguiu em 

alta e seu sucessor não encontrou clima polí-

tico para uma investigação profunda sobre as 

possíveis irregularidades do governo. Terceiro 

ocupante da Cadeira 37 da Academia Brasileira 

de Letras, que tem por patrono Tomás Antônio 

Gonzaga, Getúlio Vargas foi eleito, em abril de 

2007, o Maior Brasileiro de Todos os Tempos em 

pesquisa feita pela Folha de S. Paulo. A sondagem 

envolveu 200 intelectuais, políticos, artistas, 

religiosos, empresários, publicitários, jornalis-

tas, esportistas e militares que são referências 

em suas áreas de atuação. Prova de quão o seu 

sacrifício pessoal o engrandeceu. O rei morreu, 

viva o rei!

Águias de bronze
O prédio hoje conhecido como Museu da 

República é um “marco do poder das elites ca-

feicultoras do Segundo Reinado”, na definição 

de Cícero Antonio de Almeida, autor de Catete, 

memórias de um Palácio. Com as paredes de suas 

fachadas revestidas de granito e mármore rosa e 

as portadas em mármore branco, ele se destaca em 

relação às edificações aristocráticas da época.

O Palácio do Catete foi construído entre 

1858 e 1867 para servir de residência ao Barão de 

Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, que lá 

morou com a família até a morte, em 1889. Seu fi-

lho, o Conde de São Clemente, herdou o Palácio e 

vendeu-o à Companhia do Grande Hotel Interna-

cional, que tinha a intenção de transformá-lo 

em estabelecimento de luxo. Devido à falência 

prematura da empresa, o objetivo não foi alcan-

çado. O Palácio acabou adquirido por um de seus 

acionistas, o conselheiro Mayrink, que, em 1896, 

decidiu vendê-lo à Fazenda Federal. O ano – em 

que ocorreram os primeiros jogos olímpicos da 

Era Moderna, em Atenas – marca a transferência 

da Presidência da República do Palácio Itamaraty 

para o Palácio Nova Friburgo. 

Em 24 de fevereiro de 1897, houve a cerimônia 

de inauguração da nova sede da presidência, 

que ficou conhecida então como Palácio do 

Catete. Devido às águias de bronze no alto do 

prédio, que não mais são as originais, o Palácio 

também passou a ser chamado de Palácio das 

Águias, em 1909, quando as atuais esculturas 

foram instaladas, representando as estações do 

ano, a agricultura, o comércio e a República.. O 

Palácio abrigou o Poder Executivo até 1960. Com 

a construção de Brasília, o presidente Juscelino 

Kubitschek inaugurou, em 15 de novembro, o 

Museu da República, no Palácio do Catete, com 

a função de preservar a memória republicana do 

país. Além da passagem épica de Getúlio Vargas 

– que no Salão Ministerial assinou, em 1942, a 

declaração de guerra contra o Eixo –, outros 

eventos importantes tiveram lugar nas depen-

dências do Palácio, como a morte do presidente 

Afonso Pena em 1909, a assinatura da declaração 

de guerra contra a Alemanha em 1917, a visita 

dos reis da Bélgica em 1920, a posse do governo 

provisório da Revolução e a estada do Cardeal 

Pacelli, futuro Papa Pio XII, em 1934. 

A morte de vargas  
adiou o golpe militar que visava apeá-
lo do poder e que veio então em 1964, 
comandado por ex-tenentes de 1930

E E
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Última Hora, 24 de agosto de 1954
“Neste nefasto Dia de São Bartolomeu, precisa-

mente às 8:35h, praticou o suicídio o Presidente 

Getúlio Vargas, com um tiro de revólver no 

coração, quando se encontrava em seu quarto 

particular, no terceiro andar do Palácio do 

Catete. 

O general Caiado de Castro, Chefe do Gabi-

nete Militar da Presidência da República, correu 

para os aposentos presidenciais, ao ouvir o dispa-

ro, e ainda encontrou o Presidente Vargas ago-

nizante. Chamou às pressas a assistência pública, 

que dentro de cinco minutos já se encontrava 

no Palácio do Catete. Mas o grande Presidente 

Vargas já estava morto. Não pode ser descrito o 

ambiente no Palácio Presidencial. Tudo é cons-

ternação. Membros da família do Presidente, 

serviçais, militares que guarnecem o Palácio 

choram a morte do insine brasileiro. 

O povo em massa acorre para o Palácio do 

Catete, estando repletas as ruas que dão acesso 

à casa em que se matou, vítima da ignomínia e das 

campanhas infamantes de adversários rasteiros, 

o maior estadista que o Brasil teve, neste século. 

Cenas de profunda dor estão sendo assistidas na 

rua. Lê-se o pesar no rosto do povo. O povo bra-

sileiro chora a perda do seu Presidente, por ele 

escolhido, por ele eleito e que – na crise gerada 

por seus inimigos – só saiu do Catete morto.” 

Gegê é pop
Getúlio Vargas teria sido o criador do po-

pulismo no Brasil ou, na interpretação de Tan-

credo Neves, o populismo era uma deformação 

do getulismo? Mistério-tostine, a partir de 1946 

até 1964, o populismo teria seguidores fiéis nas 

figuras de Ademar de Barros, Jânio Quadros e 

João Goulart. E, mais tarde, o representante mais 

notável seria Leonel Brizola – o último herdeiro 

político da Era Vargas, segundo os brasilianistas 

– e seu Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Registre-se que os sambistas João Nogueira e Beth 

Carvalho chegaram a gravar juntos um disco 

– chamado O “Grande Presidente” – só com músi-

cas da Era Vargas, em 1982, especialmente para a 

campanha de Brizola ao governo do Rio de Janei-

ro. A abertura das 10 faixas era com Dr. Getúlio, 

composição de Chico Buarque e Edu Lobo: 

Foi o chefe mais amado da nação

A nós ele entregou seu coração

Que não largaremos mais

Não, pois nossos corações hão de ser nossos

A terra, o nosso sangue, os nossos poços

O petróleo é nosso, os nossos carnavais

Sim, puniu os traidores com perdão 

E encheu de brios todo o nosso povo

Povo que a ninguém será servil

E partindo nos deixou uma lição

A Pátria, afinal, ficar livre

Ou morrer pelo Brasil

Abram alas que Gegê vai passar

Olha a evolução da História

Abram alas pra Gegê desfilar

Na memória popular

Ao fundo do museu 
da República, três casinhas isoladas 

abrigam três ex-funcionários da 
instituição na década de 60

E E
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O trabalhismo rende controvérsias ainda 

hoje. Seus detratores o acusam de paternalismo, 

por ter buscado exercer controle sobre a classe 

operária, à maneira da Carta del Lavoro de Mus-

solini. Já os simpatizantes do modelo alegam que 

em nenhum outro momento da História do Bra-

sil se registram avanços semelhantes em termos 

de direitos dos trabalhadores. Estes, na visão 

liberal, prejudicam os trabalhadores a longo 

prazo com o aumento do Custo Brasil que, ao 

onerar as empresas, induzem à informalidade do 

mercado e inibem investimentos estrangeiros no 

país. Além, argumenta-se, de contribuírem para o 

crescimento do índice inflacionário. A política 

intervencionista do Estado na economia ins-

taurada por Vargas seguiu no mesmo diapasão, 

chegando a seu ápice no governo Geisel. Somente 

a partir da gestão de Fernando Collor de Mello 

teve início o processo de desmonte do Estado 

brasileiro. 

Saudades daquela época
Ao fundo do Museu da República, três casi-

nhas isoladas abrigam três ex-funcionários da 

instituição na década de 60. A idade avançada e 

sérios problemas de saúde impedem dois deles de 

recordar fatos marcantes ocorridos ali: Anésio 

Silva, 81 anos, que administrava o Museu (era 

responsável por todas as chaves), e Florisvaldo 

Dantas, 80 anos, então motorista do MEC e da pre-

sidência. O primeiro sofreu um acidente vascular 

cerebral recentemente, conforme informou a 

esposa. O segundo sofre do mal de Parkinson e 

está acamado, segundo sua bisneta.

Apesar de também estar com a saúde abalada, 

Milton Mattos, 80 anos, acompanhado do filho 

Jorge Henrique, conta bem-humorado como 

funcionava o trabalho naquele período. Viúvo 

e pai de três filhos, Milton explicou que era fun-

cionário do Museu Histórico Nacional, do qual 

o Museu da República surgiu como extensão. Ele 

exercia a função de chefe da segurança interna 

e de serviços gerais, que, naquela época, signifi-

cava “fazer de tudo um pouco”. Assim, executava 

serviços burocráticos ao secretariar a chefia 

de administração, era responsável pela monta-

gem das exposições no Rio e em outros Estados, 

auxiliava nas restaurações de peças e dava aten-

ção à parte de energia. Sua moradia, inclusive, 

está ligada ao setor de geradores do Museu. Foi 

chamado a habitá-la porque o Museu precisava 

de alguém para tomar conta desses equipamentos, 

e prevaleceu sua experiência como funcionário 

da Marinha Mercante no Lloyde Brasileiro. Ao 

lado da casa, funcionava o SNI (Serviço Nacional 

de Informação).

O ex-funcionário explicou ainda, que, embora 

getulista, não chegou a trabalhar com Vargas, 

a quem só conheceu aos 14 anos, quando era 

escoteiro. No dia da morte do patrão, Milton 

estava no Lloyd. Em seguida, começou a colabo-

rar diretamente com Café Filho. Posteriormente, 

trabalhou com Juscelino Kubitschek no Palácio 

Laranjeiras, atualmente sede do governo do Esta-

do do Rio de Janeiro. Após 52 anos de trabalho, 

veio a aposentadoria, na insuspeitada função de 
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“operador de computador 3”. Rindo, ele confessa 

que a única coisa que sabe fazer com o compu-

tador é movê-lo de um lado para o outro. “Eu 

tenho saudades dessa época. A aposentadoria é 

um troço meio enjoado. Não fazer nada é a pior 

coisa que tem”, garante.

A Noite, 24 de agosto de 1954
“Pouco antes das 9 horas, a reportagem de A 

Noite junto ao Palácio do Catete transmitia-nos 

uma informação extremamente dramática: o Sr. 

Getúlio Vargas acabava de suicidar-se. Com um 

tiro no coração, executara a decisão extrema. 

Foi chamada com urgência uma ambulância. Ge-

túlio Vargas exalara já o último suspiro. 

A primeira pessoa a informar sobre o suicídio 

de Getúlio Vargas foi o seu sobrinho, capitão 

Dornelles. Ouvira um tiro. Acorrera aos apo-

sentos presidenciais. E de lá saía logo com a no-

tícia impressionante: matara-se Getúlio Vargas. 

A ambulância do Pronto Socorro que foi ao 

Palácio era chefiada pelo Dr. Rodolfo Perricê. 

Esse médico informou, ao regressar, que já en-

contrara o presidente morto, na cama, em seus 

aposentos particulares, cercado de membros da 

família. Vestia pijama e apresentava uma perfura-

ção no coração. Estava com as vestes empapadas 

de sangue. (...) 

Durante toda a noite se desenrolaram os epi-

sódios que viriam a culminar com o suicídio de 

Getúlio Vargas. Às 3 horas, o Palácio do Catete 

era cenário de uma reunião que marcará um dos 

episódios mais dramáticos da história do Brasil 

atual. Convidado a renunciar, Getúlio Vargas 

recusou-se a atender ao apelo. A crise se prolon-

gou. e se acentuava. Veio finalmente a sugestão 

que foi redigida sem demora e com a qual parecia 

ter se conformado o ex-presidente: a licença, ao 

invés da renúncia. Mas a verdade é que Getúlio 

Vargas ia cumprir a promessa que fizera de só 

morto deixar o Catete. (...) 

Após os primeiros instantes de estupefação, 

dentro do Palácio do Catete, o general Caiado 

de Castro conseguiu entrar no aposento em que 

se encontrava o Presidente Getúlio Vargas caído 

com uma marca de sangue à altura do coração. 

No mesmo momento, dona Darcy Vargas, que 

seguia atrás do general Caiado, atirava-se para 

frente e segurando as pernas do extinto, puxava-

as exclamando: 

— Getúlio, por que fizeste isso?? 

Logo depois entrava no quarto o Sr. Lutero 

Vargas e sentava-se ao lado do corpo, em prantos. 

Às 9 horas surgia a notícia emocionante. Estavam 

terminados os dias do ex-chefe da Nação.”

Memorial e queremistas
A poucos metros do Museu da República está 

o Memorial Municipal Getúlio Vargas, na Praça 

Luís de Camões, bairro da Glória. Ele apresenta 

uma reflexão política sobre as cinco primeiras 

décadas do século XX no país. E, ainda, exposição 

permanente sobre a passagem de Vargas pela cida-

de do Rio de Janeiro. São numerosas reproduções 

de documentos e fotos da época, disponíveis 

por computadores ao público. O acervo inclui 
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depoimentos de “queremistas” – pessoas que de-

fendiam a permanência de Getúlio na presidência 

da República e integravam o movimento político 

surgido em maio de 1945. 

A criação do Memorial se deu a partir de um 

concurso público, e teve à frente Oscar Niemeyer, 

que concedeu ao arquiteto Henock de Almeida 

a autoria do projeto. Sua inauguração foi em 24 

de agosto de 2004, quando se completaram os 50 

anos de morte do presidente. De acordo com a 

diretora do Memorial, Silvia Mamede, a freqü-

ência mensal gira em torno de mil pessoas. Ou-

tras exposições referentes ao período 1950-1954 

podem ser apreciadas no espaço, segundo Silvia, 

não necessariamente ligadas a Getulio, mas à 

História em geral. Ao lado, funcionam um café 

e uma sala de cinema digital com 116 lugares. O 

auditório é multimídia e pode ser utilizado para 

palestras, seminários, shows, festivais de cinema 

e leitura de peças. 

Museu do Catete, dezembro de 2007
Vivi, como é mais conhecida a médica Viviane 

Perrier, Gerente do Departamento de Saúde de 

Furnas, e eu – que então nem sonhava que viria 

a escrever em breve sobre o local – tomamos um 

café antes da última sessão do filme Piaf Um Hino 

ao Amor no Estação Museu da República. Durante 

a conversa, nenhuma menção ao fato de estarmos 

num cenário histórico. Mas, agora, impossível 

não correlacionar os dois personagens, Getúlio 

e Edith, unidos pela tragédia. E a dúvida vem, 

insondável: tão convicto à época quanto ao seu 

melhor destino, será que Getúlio, hoje, repetiria 

o non, je ne regrette rien que imortalizou a 

cantora nascida na terra que primeiro cobriu 

de sangue o Dia de São Bartolomeu? 

As manchetes 
• Fui Eleito Pelo Povo, Por Cinco Anos, E Cum-

prirei Meu Mandato Até O Fim. Não Me Deixarei 

Desmoralizar (A Noite)

• Desfecho Tremendamente Dramático: Ma-

tou-se Vargas! Um Tiro No Coração! A Resolução 

Extrema Executado Pelo Presidente Que Caia (A 

Noite)

• O Inesperado Desfecho Da Crise Militar (A 

Marcha)

• Protesta O Povo Nas Ruas Contra O Golpe E 

Pelas Liberdades União De Todos Os Brasileiros 

Para A Defesa Da Constituição Apoiado Pelos 

Ianques Café Sucede Vargas (Imprensa Popular)

• Pus E Lama Escorrem Sobre A Nação Estarre-

cida Gregório Explorava A Contravenção, Arran-

cando Dinheiro Dos “Bicheiros” (O Dia)

• Afasta-se Vargas Do Governo – Às 4 Horas E 

55 Minutos O Momento Decisivo – O Sr. Vargas 

Ainda Tentou Resistir, Recusando-se A Aceitar 

as Razões Apresentadas Pelos Seus Ministros – A 

Reunião Ministerial Durou Cerca De Quatro 

Horas (O Dia)

• Lamenta O País A Morte Do Presidente Vargas 

– Enorme Massa Popular, Numa Fila Interminável, 

Na Visitação Do Corpo Do Presidente Da Repú-

blica, Exposto, Em Câmara Ardente, No Palácio 

Do Catete (O Dia)

Dona Darcy Vargas, 
segurando as pernas do extinto, 
puxava-as exclamando: “Getúlio, 

por que fizeste isso?”
E E
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• A Multidão Desfilou A Chorar Ante Vargas 

– O Presidente Morreu

• Impressionantes Os Aspectos Do Velório No 

Catete (Diário Carioca)

• Dramático Desfecho (Jornal do Brasil)

• Vargas Não Cederá Nem À Violência, Nem Às 

Provocações, Nem Ao Golpe “Só Morto Sairei Do 

Catete” (Última Hora)

• Última Hora Havia adiantado, Ontem, O 

Trágico Propósito – Matou-se Vargas

• O Presidente Cumpriu A Palavra! “Só Morto 

Sairei Do Catete!” (Última Hora)

Getúlio Vargas deixou dois documentos de 

despedida. O primeiro, conhecido como carta-

testamento – possivelmente escrito com a ajuda 

do jornalista José Soares Maciel Filho, seu ghost 

writer preferido –, ganhou o país pelo rádio logo 

após o suicídio. O outro, escrito a lápis em papel 

oficial – a carta-despedida – só foi encontrada 

posteriormente.

Carta-Testamento
Mais uma vez, as forças e os interesses contra 

o povo coordenaram-se novamente e se desenca-

deiam sobre mim.

Não me acusam, me insultam; não me comba-

tem, caluniam e não me dão o direito de defesa. 

Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha 

ação, para que eu não continue a defender como 

sempre defendi, o povo e principalmente os hu-

mildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois 

de decênios de domínio e espoliação dos gru-

pos econômicos e financeiros internacionais, 

fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o 

trabalho de libertação e instaurei o regime de 

liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao 

governo nos braços do povo. A campanha subter-

rânea dos grupos internacionais aliou-se à dos 

grupos nacionais revoltados contra o regime 

de garantia do trabalho. A lei de lucros extra-

ordinários foi detida no Congresso. Contra a 

Justiça da revisão do salário-mínimo se desenca-

dearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional 

na potencialização das nossas riquezas através 

da Petrobrás, mal começa esta a funcionar, a 

onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi 

obstaculada até o desespero. Não querem que o 

trabalhador seja livre. Não querem que o povo 

seja independente.

Assumi o Governo dentro da espiral infla-

cionária que destruía os valores do trabalho. 

Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam 

até 500% ao ano. Nas declarações de valores do 

que importávamos existiam fraudes constatadas 

de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a 

crise do café, valorizou-se o nosso principal pro-

duto. Tentamos defender seu preço e a resposta 

foi uma violenta pressão sobre a nossa economia 

a ponto de sermos obrigados a ceder.

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, 

resistindo a uma pressão constante, incessante, 

tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, 

renunciando a mim mesmo, para defender o povo 

que agora se queda desamparado. Nada mais vos 

posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de 

rapina querem o sangue de alguém, querem con-

“Deixo à sanha dos meus  
inimigos o legado da minha morte. Levo 
o pesar de não haver podido fazer todo 

o bem que pretendia”
E E
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tinuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em 

holocausto a minha vida. Escolho este meio de 

estar sempre convosco. Quando vos humilharem 

sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. 

Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em 

vosso peito a energia para a luta por vós e vos-

sos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis 

no meu pensamento a força para a reação. Meu 

sacrifício nos manterá unidos e meu nome será a 

vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue 

será uma chama imortal na vossa consciência e 

manterá a vibração sagrada para a resistência. 

Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pen-

sam que me derrotaram respondo com a minha 

vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto 

para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui 

escravo não mais será escravo de ninguém. Meu 

sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu 

sangue terá o preço do seu resgate.

Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei con-

tra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito 

aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia, não abate-

ram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora 

ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente 

dou o primeiro passo no caminho da eternidade 

e saio da vida para entrar na história.

Carta-Despedida
Deixo à sanha dos meus inimigos o legado da 

minha morte.

Levo o pesar de não haver podido fazer, por 

este bom e generoso povo brasileiro e principal-

mente pelos mais necessitados, todo o bem que 

pretendia.

A mentira, a calúnia, as mais torpes invencio-

nices foram geradas pela malignidade de ran-

corosos e gratuitos inimigos numa publicidade 

dirigida, sistemática e escandalosa.

Acrescente-se a fraqueza de amigos que não 

me defenderam nas posições que ocupavam, a fe-

lonia de hipócritas e traidores a quem beneficiei 

com honras e mercês e a insensibilidade moral de 

sicários que entreguei à Justiça, contribuindo 

todos para criar um falso ambiente na opinião 

pública do país contra a minha pessoa.

Se a simples renúncia ao posto a que fui ele-

vado pelo sufrágio do povo me permitisse viver 

esquecido e tranqüilo no chão da Pátria, de bom 

grado renunciaria. Mas tal renúncia daria ape-

nas ensejo para, com mais fúria, perseguirem-me 

e humilharem. Querem destruir-me a qualquer 

preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia 

e às castas privilegiadas. Velho e cansado, preferi 

ir prestar contas ao Senhor, não de crimes que 

não cometi, mas de poderosos interesses que 

contrariei, ora porque se opunham aos próprios 

interesses nacionais, ora porque exploravam, 

impiedosamente, aos pobres e aos humildes.

Só Deus sabe das minhas amarguras e sofri-

mentos. Que o sangue de um inocente sirva para 

aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que de 

perto ou de longe trouxeram-me o conforto 

de sua amizade. A resposta do povo virá mais 

tarde. 
idelina.jardim@radiocatedral.com.br

monica@insightnet.com.br
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C hegamos à Pont Neuf depois de quase 
22 horas literalmente perdidas entre o 

vôo Tereí-São Paulo-Madri-Paris, atrasos téc-
nicos e confusões alfandegárias. E digo lite-
ralmente perdidas porque não estou pondo 
a menor fé nessa viagem de núpcias, menos 
ainda na promessa feita a Gisleine de só 
consumar o matrimônio, ou, em português 
castiço, dar a primeira foda, depois do beijo 
na Pont Neuf. Ela tinha essa obsessão desde 
que aprendeu na Aliança Francesa de Tereí 
que, das 36 pontes do Sena, a Pont Neuf era 
a única que tinha poderes mágicos sobre os 
amores e o casal que ali se beijasse ficaria 
junto e feliz pelo resto da vida. Não dei a 
mínima pra essa imposição como, aliás, não 
dei nem dou a mínima pra nada que me ve-
nha de Gisleine. E como não tenho o me-
nor tesão nela pouco se me dá foder depois 
do beijo na Pont Neuf ou nunca. A viagem 
tinha sido presente do meu sogro e patrão 
– prefeito de Tereí e proprietário do único 
jornal da cidade – do qual me tornei edi-
tor-responsável à custa de aceitar a corte de 
Gisleine, namorar e noivar em cinco meses 
e algumas horas atrás – vestido num fraque 
alugado e ainda cheirando ao ex-usuá rio 
– afirmar diante de padre, familiares e elite 
local, que, sim, eu seria fiel à minha mulher 

P O N T 
N E U F

até o fim dos nossos dias, estaria ao seu lado 
na alegria e na desgraça e outras mentiras 
rituais. 

Namorei, noivei e casei como uma ma-
rionete obedecendo seu titereiro. Tenho a 
sensação de não ter tido sensação alguma 
do dia que cheguei a Tereí até essa ponte, 
onde uma mulher boquiaberta e de olhos 
fechados espera por um beijo que não que-
ro dar. Foi como se eu me deixasse esvaziar 
de tudo o que me constituía, história, pro-
jetos e desejos, para ser preenchido pelos 
projetos e desejos de Gisleine e sua família, 
encaixando-me na história deles como um 
recorte de quebra-cabeças secularmente en-
gendrado. Nunca senti nada por Gisleine. 
Repulsa, atração, piedade, ódio, nada. Zero. 
Rien de tout – pra entrar no clima. Ela é o 
que se pode chamar de insignificante. Nem 
gorda, nem magra, sem cintura, sem bunda, 
uns seios mirrados e já meio caídos demais 
para os seus 28 anos, não pode ser conside-
rada uma ogra, embora não tenha ao meu 
ver nenhum atrativo, nem mesmo o ralo 
verniz cultural que obteve em cursos de 
atua lidades e artes das capitais circundantes, 
ou o francês que lhe valeu, em terra natal, 
um diploma de excelent. Pra piorar, os pés 
virados pra fora e os dentes idem, represa-
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dos por grosso aparelho, lhe conferem um 
ar adolescente que conflita com os sisudos 
chemises que usa dia sim, outro também. 

Nossos contatos físicos nunca foram 
além de uns insípidos beijos na boca, 

onde minha língua ficava vagando sem 
rumo dentro daquela boca inóspita até se 
ferir nas garras do aparelho. Nosso contato 
espiritual consistiu única e exclusivamente 
no planejamento do que seria a vida pós-
Pont: quantos filhos, que casa, quantos cô-
modos, quantas empregadas, quantos mó-
veis, quanto gasto, quanta poupança. Vez ou 
outra ela recitava num fôlego só um poema 
francês que fôra obrigada a decorar para os 
orais do curso, mas cujo conteúdo, descon-
fio, nunca atinou. Esse foi nosso namoro, 
noivado e deverá ser o nosso casamento, 
aquela trilha desértica que o padre chamou 
de o resto de nossas vidas. 

De mim, de mim mesmo, da minha pes-
soa propriamente dita, só me recordo até o 
dia em que um acaso profissional me levou a 
Tereí. Eu tinha acabado de perder emprego 
no jornaleco corporativo em que trabalhara 
desde a formatura, depois de um “passara-
lho” que arrebentou com os nervos de toda a 
redação. Tendo varrido a praça e não encon-
trado nada, desandei a pegar “frila” de tudo 
quanto é lado, de revista de celebridades a 
discurso de político do interior, e numa des-
sas desembarquei em Tereí. O pai de Gisleine 
tinha sido reeleito por estrondosa margem 
de votos, precisava de alguém que escrevesse 
o discurso de posse e o cara que ele chamou 
me mandou em seu lugar. O velho era dono e 
senhor da cidade e o jornal, sua única voz. A 
“Folha de Tereí” ditava e triava a opinião pú-
blica, tutelava negócios, fomentava suspeitas, 
defendia correligionários e destruía reputa-

ções de oposicionistas. Deu-se que o ex-edi-
tor-chefe, irmão mais velho de Gisleine, além 
de não ter o menor pendor para as letras, ti-
nha se casado com uma fazendeira goiana e 
largado a redação ao deus-dará. Deus-dará 
que, discurso de posse feito e aplaudido, me 
deu a editoria de que, depois de meses de fri-
las erráticos, canos esporádicos, nome sujo 
no SPC, Serasa e BC e em vias de ser despe-
jado, eu desesperadamente precisava. Enfim, 
salário fixo, vale-refeição e umas mordomias, 
como uma viagem a São Paulo a cada quinze 
dias, com tudo pago. Na situação em que eu 
estava, uma mega-sena. Outros candidatos 
havia, claro, na própria redação, filhos de 
clientes, sócios e aliados políticos do prefei-
to. Mas nenhum deles era objeto da paixão 
louca de Gisleine. Eu era. E agora estou cum-
prindo minha parte no trato, que nunca foi 
falado, embora tácito e notório. 

Gisleine nem quis dar um tempo antes 
de vir pra Pont. Deixamos as malas na re-
cepção do hotel e viemos a pé, exaustos do 
vôo e suas delongas, remelentos de sono e 
do gosto ruim da comida do avião. Quase 
sem respiração, de tão excitada, ela vem ca-
minhando em câmera lenta à minha frente, 
olhando o céu, o Sena, os edifícios secula-
res, o sol que já se põe, dourando o cinza in-
vernal. Penso em fotografar essa caminhada 
histórica, mas minha mão não obedece e a 
máquina tomba sobre o peito. Sento-me 
num banco de pedra, alheio como se defi-
nitivamente meu corpo tivesse apartado de 
mim, como se eu não estivesse ali, ou esti-
vesse tão inteiramente que, enfim, acordasse 
do sono de Tereí e sua princesa dentuça.

— Ei, que foi? Anda, vem!
Gisleine grita, acena, posso vê-la e ouvi-

la, mas nem sua imagem nem sua voz fazem 
sentido mais. Agora é o contrário. Ela é que 
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é irreal. Ela, o velho, o jornal, o padre, as 
juras. Os cinco meses de Tereí. Turistas pas-
sam de um lado para o outro. Gisleine se 
mistura à multidão. O sino de Notre Dame 
anuncia sete horas da noite. Me lembro 
da outra vez que estive em Paris. Foi com 
uma mulata que fazia shows eróticos e me 
trouxe adrede: a Tigresa. Tinha esse apelido 
por causa da música de Caetano. A gente 
rachava um croque-monsieur na Rue Saint 
Severin e era feliz. De noite, ela recebia 
uma quentinha da produção do show e tra-
zia para o nosso muquifo, um sótão na Rue 
Saint Jacques, dividido com mais três casais. 
Vez ou outra acordávamos com os gritos de 
gozo de um ou outro, isso nos dava tesão, e 
trepávamos todos juntos, democraticamen-
te. Cruzamos praticamente Paris inteira a 
pé diversas vezes. Ela quase nem conseguia 
fazer o show depois dessas maratonas. Um 
cliente endinheirado lhe deu ingressos para 
jantar no Bateau-Mouche à luz de velas. Um 
banquete regado a vinho e champagne.

Tenho até hoje esse gosto na boca. Vi-
mos a cidade inteira luzindo ao redor do 
Sena, flutuamos naquela eternidade en-
quanto eu afagava suas coxas rijas. A cada 
ponte saudávamos com um bravo! Como se 
os gritos pudessem se incorporar às pedras 
e deixar nelas um pouco de nós. Fora esse 
regalo do Bateau, era tudo pouco. Sempre 
pouco. Comida. Grana. Perspectiva. Espa-
ço. Mas, mesmo com o estômago roncando, 
sem saber o que seria de mim quando vol-
tasse, eu tinha uma alegria danada de estar 
ali, pisando aquele chão, olhando aquele 
rio, trepando com aquela mulher, vendo 
seu corpo nu se contorcer ao som de um 
trompete, num subterrâneo qualquer onde 
marmanjos de todas as raças e origens ba-
tiam punheta atrás das colunas.

— Vem, que “cê” tá esperando? Já são 
sete horas!

Volto à real. Gisleine se destaca da massa 
de turistas e avança em direção a mim, mão na 
cintura, a chaleira que sua mãe fazia quando se 
indispunha com o velho. Ela vem cobrar o bei-
jo, a foda nupcial, a consumação de seu casa-
mento, seu futuro, sua prole. Vem cobrar o que 
lhe é devido em troca da editoria da “Folha 
de Tereí”, da grana que me mantém, da casa 
que ganhamos de seu pai. Mas, rosto crispado, 
olhos tensos, percebe que o cara ali no banco 
não é o homem com quem se casou. 

— Que houve?
Tigresa dizia que na Ile Saint-Louis ti-

nha o melhor sorvete do mundo. Por diver-
sas vezes pensamos em ir até lá, mas sempre 
rolava alguma coisa que impedia. Ou o di-
nheiro acabava antes da hora

— Hein? Que houve com você? 

Alguma coisa eu tenho que dizer. Fazer. 
Desfazer. Não posso iludir mais essa 

criatura, não tenho esse direito, não quero, 
não preciso. Vou dizer que sou gay. Que fui 
capado por uma gangue. Que sou esqui-
zo incurável e ocultei isso por oportunis-
ta. Que ela pode e deve pedir anulação de 
casamento. Mas a calma do Sena rolando 
embaixo de mim me imbui de uma mágica 
simplicidade. E digo apenas. 

– A verdade é que eu não te amo e nunca 
te amei. 

Chiliques, gritos, berros, unhadas, por-
radas, ela sai correndo na direção do Boule-
vard Saint Michel, onde fica o hotel em que 
deveríamos nos hospedar, vou segui-la pra 
tentar me explicar, tornar as coisas menos 
humilhantes mas uma vontade louca de to-
mar sorvete me leva no sentido oposto e, ça 
va sans dire, sigo para a Ile Saint Louis.
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E nfiou ritualisticamente o pijama de 
seda novinho com elástico nos tor-

nozelos e blusa amarrada na cintura, que 
era pra não dar vexame quando a coisa se 
consumasse. Borrifou-se umas gotinhas de 
Diorissimo, seu perfume predileto, espa-
lhou no rosto um pouco de pó pra estan-
car o suor e, na boca, um gloss incolor pra 
disfarçar o ressecamento. Depois escovou as 
sobrancelhas e tomou de golada uma dose 
de uísque de cowboy, puro e forte, com 
dois tranqüilizantes misturados. A opera-
ção requeria serenidade, não coragem. Não, 
disso não precisava. Não naquela etapa. A 
coragem tinha sido necessária quando ain-
da estava em cogitações. Agora, não. Ago-
ra estava tudo solidamente equacionado, 
pesados prós, contras e seqüelas. Dali pra 
frente seria tudo muito simples. Inacredi-
tavelmente simples. Jogou um pouco mais 
de louro no frango que estava terminando 
de cozinhar na panela de barro da avó e que 
pretendia degustar minuciosamente, talvez 
se lembrando dela à beira do fogão de le-
nha, talvez apenas pelo prazer de repetir 
ainda essa vez a ancestral receita mineira. 

LET’S TWIST 
A G A I N

Com requintes de sinhá, forrou a mesa com 
toalha de renda branca, dessas de buraqui-
nhos que chamam Richelieu, colocou sobre 
ela um prato de louça portuguesa, uma taça 
Saint Louis com água mineral gelada e ta-
lheres de prata rebrilhando na luz da lua. 
Não acendeu a luz, mas apenas duas pe-
quenas velas nos candelabros de miçangas 
– que tinha comprado especialmente para a 
ocasião – e abriu bem as janelas, sentindo a 
brisa da primavera se misturar ao cheiro de 
louro, do Diorissimo e das velas. No toca 
fitas, de prontidão, Chubby Checker, o ído-
lo de sua adolescência, do tempo em que o 
tempo não existia. Cruzou os talheres sobre 
o prato, passou um guardanapo na boca, foi 
ao banheiro, escovou os dentes, ajeitou os 
cabelos, voltou à sala e apertou o play.

— “Come on everybody, clap your 
hands...!”

Antes que o vizinho outra vez reclamas-
se do barulho, saltou, leve e descompromis-
sada como um passarinho. 

Tão leve que o vizinho – que a viu cair 
– insiste em afirmar que ela sorria. Como 
nunca havia sorrido em mais de 30 anos.

consuelo@uol.com.br
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