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A paranóia tem seu momento de verdade: é quando estão,
de fato, atrás de você. Sendo esse o estado normal de um
mundo competitivo, segue-se que a normalidade do mundo
atual é o estado paranóico. Não é este o único oximoro
da vida, deixemo-nos de histórias, pois a própria vida
progride através de pequenas mortandades e, dizem os
sábios, é necessário morrer para alcançar o renascimento.
Isto posto, entende-se que a atmosfera política do país
esteja poluída, já que o país material vai bem. Outrossim,
é perfeitamente razoável que a oposição busque emperrar
as ações governamentais. Afinal, o atual governo, segundo
essa mesma oposição, não faz outra coisa senão continuar o
programa do governo anterior. Por essas e por outras é que
os estudiosos estrangeiros erram todas.
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Um naipe de metais afiado. Um crooner
de voz maviosa. Meia luz.
Embalada por um súbito saudosismo do
tempo em que a vida podia se traduzir em
dois passos para lá, dois passos para cá,
Insight Inteligência convida o leitor para
dançar ao som das big bands do passado.
A batuta, como sempre, fica a cargo dos
nossos patrocinadores.
No mais, I bring you and sing you
a Moonlight Serenade.
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U

ma semana depois da abdicação do imperador
D. Pedro I, em seu número do dia 14 de abril de
1831, o jornal Tribuno do Povo publicou violento
manifesto. O redator do Tribuno, Francisco das
Chagas de Oliveira França, que tanto contribuíra
para o clima de agitação da chamada Noite das
Garrafadas, atribuía ali ao ex-imperador os mais variados
crimes. Dentre eles, o famoso pontapé que teria provocado a
morte de D. Leopoldina: “Entreteve por este mesmo tempo
uma escandalosa convivência com uma meretriz a quem fez
marquesa, desprezou sua mulher a Imperatriz Leopoldina,
e indo para o Rio Grande mandou-a assassinar, premiou
o carrasco, havendo antes da partida maltratado a mesma
Imperatriz com pontapés, estando ela grávida.”
Na mesma época, o barão Daiser, embaixador da Áustria
no Brasil, em um desses relatos secretos que fazem as delícias dos historiadores, escrevia: “Sabe o que dizem na cidade,
a respeito do ex-imperador? Eis o castigo dos maus-tratos
que fez sofrer à imperatriz defunta.(...) São os pontapés
que ele lhe deu antes de partir, em 1826, que apressaram a
morte desta soberana e que o enxotam agora para fora da
barra; é a vingança.”
Os dois exemplos demonstram que, tanto na imprensa
popular quanto entre as classes mais elevadas, a história dos
pontapés que teriam sido dados por D. Pedro em D. Leopoldina era então conhecida e tida como verossímil. Antes
mesmo da abdicação, durante a penosa busca por uma noiva
na Europa, ele pudera avaliar bem o estrago que a maneira
como tratara a falecida esposa fizera à sua imagem. Desde
então, a história já circulava, através dos inúmeros relatos
de viajantes e diplomatas estrangeiros que tinham vivido no
Brasil durante seu reinado. A história de um príncipe selvagem que agredira a mulher grávida a pontapés motivara a
recusa de 16 princesas à mão do imperador do Brasil que,
em outras circunstâncias, teria sido desejada. Vir para esta
selva viver com um ser brutal que ainda por cima tinha como
amante uma crioula que elevara a marquesa era mais do que
uma jovem e submissa princesa poderia suportar.
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No entanto, aquela que antigamente era alcunhada de
historiografia oficial – mas que, a meu ver, deixou um notável
legado de obras em que há excelentes pesquisas e boas
reflexões – tentou dar uma atenuada na imagem negativa
do nosso primeiro imperador. Afinal, dentro do espírito que
orientava o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
no século XIX, o objetivo da história pátria seria a constituição
de uma galeria de exemplos heróicos em que deveria se
espelhar a juventude do Brasil. Nessa galeria, um príncipe
que tinha uma amante era perfeitamente aceitável para os
padrões morais brasileiros. Coisas da vida e que apenas
refletiam os costumes dos príncipes de outrora: os tantos
“luíses” de França com suas ostensivas marquesas.
Foi nessa direção que trabalhou Alberto Rangel, fazendo
um notável esforço no sentido de glamourizar a concubina
semi-analfabeta e corrupta em detrimento da titular. Enquanto
a brasileira seria bela, alegre, faceira e sensual, a austríaca era
feia, gorda, desmazelada e desinteressante. Até mesmo sua
elevada cultura e seu interesse pelas ciências e pelas artes
funcionavam como aspectos negativos que teriam contribuído para afastar o marido. Desse ponto de vista, Leopoldina
seria quase merecedora da traição. Mas não dos coices.
Esses eram negados, exorcizados, atenuados. A imagem que
predominava era a do príncipe doidivanas, destemperado,
mas galante e sedutor.
Circunstâncias que antecederam o delito

D. Leopoldina chegou ao Brasil no final de 1817, já casada
com o príncipe herdeiro do trono português, D. Pedro de
Alcântara. Educada em um tempo em que as princesas eram
moeda-de-troca nas relações diplomáticas, ela estava preparada para assumir o seu papel e cumprir com as obrigações
relacionadas com ele. O retrato do marido que lhe coubera
tinha lhe causado ótima impressão. Era um belo rapaz e
Leopoldina, aos 19 anos, suspeitava não ser suficientemente
bonita e temia que não lhe encontrassem marido. Como
tinha alma de cientista, a idéia de conhecer a América do Sul
completava o seu interesse por aquele matrimônio.
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pontapes

A história de um príncipe selvagem que agredira a mulher
grávida a pontapés motivara a recusa de 16 princesas à
mão do imperador do Brasil

Quando chegou ao Brasil, já estando predisposta a se
apaixonar por D. Pedro, seus modos rudes, mas também
muito sensuais, logo a conquistaram. Compreendeu que o
marido tinha um temperamento instável, sujeito a acessos de
fúria e era dominador, possessivo e ciumento. Como considerava ser o seu dever obedecê-lo, mas também como queria
agradá-lo, submeteu-se a todas às suas exigências. Apesar do
temperamento difícil do príncipe e de sua tendência a buscar
aventuras fora do casamento, o casal viveu em relativa harmonia
até a partida do rei para a Europa, em abril de 1821. D. João tinha
certa autoridade sobre o filho e o fazia respeitar a mulher.
Ainda em 1821, começaram os dissabores da princesa
com o evidente interesse demonstrado por D. Pedro pela
mulher de seu comandante da Divisão Auxiliadora Portuguesa,
general Jorge Avilez. No entanto, esse flerte não teve maiores
conseqüências e, entre 1821 e 1822, o casamento de Pedro
e Leopoldina viveu uma fase especialmente feliz. Ela exerceu
real influência sobre o marido, ajudando os brasileiros a fazê-lo
optar pelo “Fico” e pela Independência.
Foi justamente durante a viagem a São Paulo, onde proclamou a Independência, que começou a ligação de D. Pedro I
com Domitila de Castro, a futura marquesa de Santos. Ele a fez

vir para o Rio de Janeiro, onde estabeleceu-a em uma casa em
Mata Porcos. Aos poucos, essa relação foi sendo publicamente
assumida, apesar da aparente ignorância da imperatriz. O prestígio da concubina cresceu rapidamente depois do nascimento
de sua primeira filha com o imperador, em 1824. A partir daí
começou a ascensão de Domitila em posições importantes
na Corte: primeiro como dama da imperatriz, depois como
viscondessa e finalmente como marquesa de Santos.
A estratégia da imperatriz de fingir desconhecimento do
que se passava, no entanto, acabou por lhe ser fatal. D. Pedro
acreditou que a mulher realmente não se importava, ou não
enxergava e, no começo de 1826, viajou à Bahia levando D.
Leopoldina e Domitila no mesmo navio. Essa que parecia ser
a suprema humilhação para a imperatriz foi apenas o começo
de uma série de outras que se seguiriam ao longo daquele ano.
Depois da morte de D. João VI, em março de 1826, o imperador
não teve mais constrangimento para fazer reconhecer a filha
que tivera com Domitila, dando-lhe o título de duquesa de
Goiás. Daí em diante, de acordo com a vontade do pai, a filha
natural deveria ser educada junto com os filhos legítimos.
A rejeição da menina pelas princesas provocou a ira do Imperador que lhes deu umas palmadas. Leopoldina, usualmente
ABRIL • MAio • JUNHo 2008
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dócil, desta vez não se conformou e tomou a defesa das filhas.
Indignado com a reação, D. Pedro puniu a mulher. Uma das
poucas liberdades que tinha a imperatriz eram os passeios a cavalo ao ar livre. O imperador mandou que lhe fossem recolhidos
os cavalos e proibiu-a de sair do palácio sem sua autorização.
Daí em diante, D. Leopoldina passou a só aparecer em público
ao lado da Domitila. Pretendia o imperador causar a impressão
que as duas mulheres mantinham relações cordiais.
No entanto, alguns pasquins circularam na Corte sobre a
situação de aprisionamento da imperatriz. A imagem pública
de D. Pedro estava bastante comprometida por conta dessas
atitudes e ele resolveu adotar uma postura mais gentil com
a mulher e mais discreta com relação à amante. Durante
essa curta aproximação, entre agosto e setembro de 1826, a
imperatriz engravidou. Em 12 de outubro, aniversário do imperador, uma chuva de postos e honrarias caiu sobre a família
de Domitila. O pai, que fora elevado a Visconde de Castro,
naquele mesmo mês ficou gravemente enfermo. D. Pedro,
muito afeiçoado a toda a família Castro, passou praticamente
todo o mês de outubro à cabeceira do pai da Domitila, sem
por os pés na Quinta da Boa Vista.
Pela primeira vez, D. Leopoldina resolveu tomar uma atitude e, no dia 21 de outubro, mandou uma mala com roupas
do marido para a casa de Domitila que, aliás, ficava a um tiro
de espingarda da sua, como então se dizia. Fez acompanhar
a mala de um bilhete dizendo que escolhesse uma das duas.
D. Pedro, exasperado, foi à Quinta da Boa Vista e teve uma
violenta discussão com a mulher. Teria nessa ocasião a maltratado fisicamente? Há controvérsia sobre o momento em
que ele teria dado em D. Leopoldina a surra que lhe seria
fatal. No entanto, alguns contemporâneos já mencionavam
maus-tratos físicos anteriores a essa cena.
Logo que o rei partiu e o casal se viu em grandes dificuldades, D. Leopoldina, solidária com o marido, abrira mão de
gerir os dinheiros a que tinha direito. Nunca mais o recuperou.
Um notório avaro como era D. Pedro aproveitou para controlar
minuciosamente as despesas da mulher, que passara a viver
na maior penúria, pedindo dinheiro emprestado aqui e ali.
24 SEXO SELVAGEM
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Quando as despesas ultrapassavam o pouco o que lhe era
destinado, o tesoureiro, Plácido, que fazia junto à imperatriz
o papel de espião da Domitila, cuidava de criar situações
desconfortáveis entre marido e mulher. Um viajante alemão,
Mansfeldt, escreveu a esse respeito: “Conta-se geralmente
no Rio que ela fora maltratada pelo seu esposo quando o
seu charge d´affaires, que tomava conta de suas pequenas
despesas, apresentou ao imperador a conta das mesmas.”

P

arece, portanto que os maus-tratos antecederam a
violenta altercação entre os dois cônjuges acontecida
em outubro de 1826. Naquela ocasião, D. Pedro puniu
a mulher novamente, tirando-lhe os cavalos e determinando um corte nas despesas da cozinha sob a alegação de
que a imperatriz gastava demais com comida. Mas não parece
provável que a tenha espancando com violência dessa vez.
Seu temperamento ciclotímico fazia com que um gesto de
extrema violência fosse sucedido por um estado de profundo
arrependimento, acompanhado por atitudes de exagerada
adulação à vítima. Como isso não aconteceu depois daquela
cena de outubro de 1826, quando, ao contrário, o imperador
até determinou um castigo para a mulher, o mais provável é
que tenha havido apenas uma discussão. O episódio em que a
Imperatriz teria sido realmente espancada de forma violenta e
que lhe seria fatal aconteceu no final de novembro de 1826.
L´Empereur s´oublia

No dia 20 daquele mês, D. Pedro ia dar o beija-mão de
despedida por conta da viagem que faria ao cenário da guerra
que se desenrolava no Sul do país. Os convidados aguardavam
na antecâmara a entrada do casal imperial quando ouviram,
vindas lá de dentro, as vozes alteradas do imperador e da
imperatriz em discussão. O que se contou depois é que D.
Pedro queria obrigar D. Leopoldina a se apresentar ao lado da
Domitila para dar a todos a impressão de que reinava franca
harmonia entre as duas. Leopoldina que, desde aquela cena
do final de outubro, se encontrava doente, em estado de
profunda depressão, resistira, e o marido tentou arrastá-la, ela
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fu
ria

O marido tinha um temperamento instável, sujeito a acessos
de fúria e era dominador, possessivo e ciumento
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caiu ou se jogou no chão e ele a chutou ou pisoteou.
Além de D. Pedro e D. Leopoldina, a única testemunha
do episódio foi a marquesa de Santos. E essa nunca contou
o que realmente aconteceu ali e que as pessoas que estavam
do lado de fora da sala só puderam supor pelos ruídos. Depois disso a imperatriz nunca mais se recuperou. D. Pedro,
tal como era de seu estilo, demonstrou para com a mulher
profundo arrependimento. Consta que esta o perdoou e que
mesmo lhe garantiu estar melhor para que ele pudesse seguir
viagem. Poucos dias depois que D. Pedro partiu, o estado
de D. Leopoldina se agravou e ela morreu às 10h15 min da
manhã do dia 11 de dezembro de 1826.
Os relatos do tempo sobre o que realmente aconteceu
giram todos em torno dessa cena dramática. John Armitage
– um comerciante inglês que viveu no Rio de Janeiro nos últimos anos do Primeiro Reinado e publicou em Londres uma
História do Brasil – diz, em certa passagem de seu livro, que
nenhuma informação exata se pode colher das notícias que se
publicaram a respeito. Mas infelizmente, acrescenta: “Para o
crédito de D. Pedro, a verdade é hoje muito conhecida. Antes
da sua partida tivera ele uma entrevista com a imperatriz, de
que alguma altercação resultou. (...) assevera-se até que lhe dera
pancadas na precipitada altercação. (...) a desgraçada imperatriz,
que se achava nessa ocasião mui adiantada na sua gravidez, foi
conduzida logo do lugar da entrevista para o leito de dor.”

O

utro estrangeiro, o alemão Carl Seidl – que servira no
Exército brasileiro e era um dos poucos admiradores
dos encantos físicos da imperatriz – diz que, após
sua morte, circulara no Rio um boato que “D. Pedro
em momento de cólera maltratara gravemente sua esposa
em adiantada gravidez, mesmo que lhe dera pontapés, e
que essa fora a causa da morte.”
Gabriac, diplomata francês, ao narrar o episódio em sua
correspondência usa a expressão l´empereur s´oublia, ou
seja, o imperador perdeu a cabeça. Expressão que, segundo
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o biógrafo de D. Leopoldina, Carlos Oberacker, é apenas
uma paráfrase diplomática para uma agressão física. Revela
ainda Gabriac que, nos dias seguintes à partida de D. Pedro,
a imperatriz apresentava contusões.
Se houve ou não houve pontapés, não se pode realmente
afirmar. Os contemporâneos contam que a imperatriz se
queixava de dores em uma das pernas que lhe dificultavam
caminhar. O diagnóstico sobre sua doença diz que “consistia
o padecimento da imperatriz na inchação erisipelatosa de
toda a coxa, perna e pé”. Onde, possivelmente teriam incidido os pontapés, ou pisadelas e não no ventre como alguns
disseram, talvez querendo dar ainda mais crueldade ao ato
já consideravelmente cruel do imperador. Na verdade, caso
tivesse sido assim agredida a imperatriz teria imediatamente
abortado, o que só veio a acontecer bem depois, em conseqüência da doença que a acometeu e que tinha, segundo os
contemporâneos, um fundo essencialmente nervoso.
O depoimento da própria vítima deveria ser suficiente para
esclarecer de vez pelo menos um fato: ela foi agredida por D.
Pedro diante da amante dele. Na carta para a irmã Maria Luiza
que, já impossibilitada de escrever, Leopoldina ditou à marquesa de Aguiar, diz ela a respeito do marido: “Ultimamente
acabou de dar-me a última prova de seu total esquecimento,
maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de
todas as minhas desgraças. Muito e muito tenho a dizer-vos,
mas me faltam as forças para me lembrar de tão horroroso
atentado que será sem dúvida a causa da minha morte.”
Assim, fica claro, por esses e outros documentos do
tempo, que houve de fato uma agressão física extremamente violenta que, associada ao estado emocional delicado
da vítima, contribuiu para sua morte. Não há qualquer
circunstância que possa atenuar o grau de culpabilidade
do agressor, cujo crime é ainda mais agravado pelo fato de
se tratar de vítima indefesa, fragilizada pela doença e pela
gravidez e que se encontrava longe de sua terra natal, sem
qualquer parente ou amigo que lhe pudesse acudir.
isabellustosa@uol.com.br
A articulista é pesquisadora titular da Fundação Casa de Rui Barbosa
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A TIM acredita que a tecnologia é apenas o seu ponto de partida.
Porque o mais importante é o que você vive.

VIVER ALÉM DA TECNOLOGIA.
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efinidas as candidaturas de John McCain pelos
republicanos e de Barak Obama pelos democratas, é tempo de reflexão mais detida sobre
o contexto atual da política norte-americana,
reflexão cujo sentido adquire contornos tão
mais interessantes, quanto mais enfatizados
forem os aspectos institucionais do sistema político. Na verdade,
a estrutura institucional da democracia dos Estados Unidos,
em grande parte, molda os resultados do conflito político, o
que torna possível promover alguma prospectiva dos cenários
eleitoral e pós-eleitoral, isto é, do que será o período que se
inaugura com a competição eleitoral de 2008. Um ponto que
vale a pena adiantar é que de pouco adianta a torcida pela
vitória democrata na Casa Branca, pois a agenda da próxima
administração e, portanto, as grandes iniciativas do governo,
resultam, sobretudo, do modo pelo qual o poder se distribui
pelo restante do sistema, em especial, pelas duas Casas do
Congresso.
É fundamental ter sempre em mente os seguintes fatores
quando da análise da política americana: o controle partidário
na Casa dos Representantes; o controle partidário no Senado,
perfil ideológico, mais ou menos conservador, dos presidentes
das principais comissões no Legislativo e o posicionamento
ideológico do presidente vis-à-vis o centro de gravidade no

Congresso. Mais precisamente, a capacidade do governo em
alterar políticas que, de alguma maneira, podem ser consideradas indesejáveis, interna e externamente, dependerá, em
primeiro lugar, do posicionamento do partido majoritário na
House e no Senado frente a estas questões; em segundo, do
modo pelo qual estes mesmos issues estão distribuídos pelas
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comissões permanentes e quem exerce o controle sobre estes
órgãos; e, finalmente, da postura do presidente diante de
tais políticas e em relação ao comportamento adotado pelo
Congresso. Em outras palavras, quanto mais coeso estiver o
partido majoritário e mais próximo dele estiver o chefe do
Executivo, maiores são as chances de haver enfrentamento
das questões centrais. Por outro lado, quanto menor a coesão
da bancada majoritária e mais distante o presidente das
inclinações predominantes nesta, menores são as chances
de haver alterações significativas no status quo.
Falou-se em políticas indesejáveis, mas em que consiste
tal conjunto de iniciativas? Não seria de todo descabido
afirmar que pelo menos três questões são centrais no atual
debate político norte-americano: como solucionar a situação no Iraque; a questão interna dos direitos individuais,
afetados frontalmente pelo ato patriótico; e, finalmente, o
aumento da pobreza e desigualdade. Após breve discussão
sobre configurações possíveis de distribuição de poder entre
partidos e entre as diversas instâncias de governo, analiso, nas
linhas a seguir, alguns cenários, entendidos como prováveis,
de enfrentamento dos temas da guerra, direitos humanos
e pobreza.
Nascido a partir de uma negociação de ex-colônias
independentes e após uma guerra para a libertação do jugo
monárquico inglês, pareceu natural aos pais fundadores dos
Estados Unidos da América optar pela república federativa
como princípio fundamental de organização política. A
escolha do presidencialismo, com separação de poderes,
e o bicameralismo decorreram de debates doutrinários e
circunstâncias históricas já amplamente examinadas e cuja
origem remonta aos famosos papers de Jay, Hamilton e
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Madison, congregados no Federalista. Quanto ao sistema
de partidos, o país sempre conviveu com um sistema bipartidário, sendo os dois maiores do início da república até a
guerra civil o Partido Republicano e o Partido Federalista, ao
passo que, a partir da abolição da escravatura até o final do
século XIX, o antigo Partido Federalista se cinde, é extinto
e dele surge o Partido Democrata, que até hoje se alterna
com o Great Old Party (apelido do Partido Republicano) no
controle das duas casas do Congresso e da Presidência.
É relevante ressaltar que a manutenção do bipartidarismo
é conseqüência direta do sistema eleitoral adotado para a
definição dos integrantes da Casa dos Representantes desde
os primórdios da República, aliás, única escolha institucional
herdada da antiga metrópole, Inglaterra. Sabe-se, a partir da
obra clássica de Maurice Duverger (1958), que o sistema eleitoral de pluralidade uninominal, uma modalidade da grande
família de sistemas eleitorais, conhecido também como “first

s deputados federais podem ser reeleitos indefinidamente e a cada dois anos os eleitores
voltam às urnas para escolher os ocupantes
das 435 cadeiras da Casa. O Senado possui 100 vagas, cada estado tendo direito a duas vagas, sendo a
eleição para esta Casa também regulada pelo sistema
de pluralidade, com a diferença de que a circunscrição
eleitoral neste caso é o estado em seu conjunto. Os
senadores têm um mandato de seis anos, ocorrendo
renovação a cada dois anos de cerca de um terço das
vagas. As eleições presidenciais são feitas em um turno
– os eleitores escolhem delegados de seus estados,
cada estado tendo direito a um número de delegados
proporcional ao tamanho de seu eleitorado e, a partir
daí, é formado um colégio eleitoral, fórum no qual os
delegados são convocados para votar no candidato
de seu partido. Em geral, este sistema, imaginado e
implantado pelos Founding Fathers, assegura que o
vencedor seja o candidato mais bem votado no eleitorado em geral. Exceções ocorreram na eleição de John
Adams em 1824, contra Andrew Jackson, em 1876,
na eleição de Rutherford Hays, e mais recentemente,
na primeira eleição de George W. Bush.

past the post”, leva, por conta das estratégias de elites e
eleitores para não se verem excluídos do sistema político, ao
enxugamento da competição partidária. Pelo sistema, o país
é dividido em distritos de apenas um representante, sendo
que o eleito é aquele candidato que alcança o maior número
de votos. A tendência à concentração de forças partidárias
se dá porque os eleitores e elites, na tentativa de evitar que
alternativas muito distantes de seus interesses sejam eleitas,
adotam o voto estratégico em detrimento do voto sincero,
isto é, deixam de apoiar suas opções prioritárias, sufragando
alternativas que tenham maiores chances de vitória, mas
que não sejam inteiramente estranhas às suas preferências
e opiniões políticas.
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O importante agora é examinar como os traços básicos
do arcabouço institucional se relacionam com a natureza e a
evolução do sistema partidário, redundando em um processo
decisório de perfil bem definido e que, sob determinadas
condições, leva a alterações significativas no status quo
político e legal do país – mas no qual predomina a opção
por mudanças marginais nas políticas públicas para não falar
das inúmeras situações de impasse e gridlock. A chave para
o entendimento deste ponto é o de averiguar a distribuição
de prerrogativas decisórias no interior do sistema político.
Noutras palavras, a pergunta é: quem tem direito a quê no
processo decisório? Vejamos em primeiro lugar as prerrogativas do presidente.
Ao contrário das experiências presidencialistas latinoamericanas, nas quais é comum observar um rol significativamente grande de prerrogativas legislativas depositadas
em favor do Executivo, pode-se dizer que nos EUA o chefe
deste poder é relativamente fraco. Um primeiro instrumento
digno de nota é a responsabilidade de enviar a proposta
orçamentária a se transformar em projeto de lei referente
à receita e despesa do Estado no ano fiscal seguinte ao
envio. O segundo instrumento importante sob controle do
presidente é a prerrogativa de vetar leis aprovadas pelo
Congresso – que é derrubado apenas se uma maioria de 2/3
na Casa dos Representantes assim o decidir. De fato, estes
dois instrumentos impedem que políticas muito distantes
dos interesses e preferências do Executivo sejam aprovadas,
tornando-o ator decisivo em qualquer negociação envolvendo
políticas públicas em âmbito nacional.
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utras duas prerrogativas que, de alguma forma, têm
impacto relevante são o poder de nomear e demitir
e as ordens executivas. Quanto à primeira dimensão,
fato comum no sistema presidencial, cabe ao presidente
indicar os membros que comporão seu gabinete, ministério
ou secretariado, além de outros e inúmeros postos administrativos. Quanto ao segundo ponto, existe uma grande margem
de manobra conferida ao Executivo no que diz respeito ao
processo de execução das leis aprovadas – o que pode ser
feito através da figura da ordem executiva. Algum debate se
desenvolve nos EUA no sentido de questionar se este instrumento, que prescinde de aprovação prévia do Legislativo,
não tem redundado na capacidade de o presidente alterar o
espírito da lei original e, assim, na detenção da prerrogativa
de legislar por decreto.
Não obstante, a verdade é que sob o prisma comparativo,
ou seja, da perspectiva do que vemos no restante do mundo,
o Congresso norte-americano é o Legislativo mais forte e
institucionalizado do mundo democrático. É preciso mencionar, em primeiro lugar, que ao Executivo não é permitido
enviar projetos de lei para apreciação seja da Casa, seja do
Senado. Sua agenda é, na verdade, definida por membros
de seu partido que tenham assento em uma das cadeiras
do Congresso. Como decorrência natural, falta ao chefe do
Executivo a permissão constitucional para emitir decretos,
assim como sugerir a agilização da tramitação de projetos de
interesse. Em segundo lugar, mesmo a prerrogativa presidencial de enviar a proposta inicial de orçamento é claramente
restringida – o Congresso tem a palavra final sobre o que será
aprovado, cabendo ao governo, apenas, a faculdade de vetar
totalmente o texto tal como finalizado pelo Legislativo. Ora,
a decisão de vetar a lei orçamentária, confiando no controle
de pelo menos um pouco mais de um terço das cadeiras da
Casa, é extremamente custosa, pois o ponto de reversão
neste hipotético caso seria simplesmente a paralisação das
atividades do governo. Além disso, e finalmente, o orçamento
é impositivo, não havendo a figura do contingenciamento de
verbas, o que significa mais um importante instrumento de
poder em mãos dos legisladores.
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o longo da história, o Congresso norte-americano
fez jus aos enormes poderes nele depositados pela
Constituição, processo ao qual foi dado o nome de
institucionalização do Legislativo. Um Legislativo institucionalizado é, em geral, aquele que possui a iniciativa do processo
decisório em um sistema político. Além de predominante
quanto à origem dos projetos aprovados, é ator fundamental também na execução de programas governamentais e
alocação de recursos. Alta complexidade interna, que se expressa em ampla divisão do trabalho legislativo em comissões
técnicas, permanentes, altamente especializadas, é a marca
deste tipo de parlamento. Ademais, é comum observar a
prevalência de carreiras legislativas exclusivas, ou seja, o alvo
principal da ambição dos políticos é a conquista de cargos
na hierarquia interna do Legislativo, como presidência de
comissões importantes, liderança de bancada ou postos na
mesa diretora. A partir do segundo pós-guerra, sobretudo, os
indicadores apontam claramente em favor da institucionalização do Legislativo estado-unidense. As taxas de renovação
parlamentar caem acentuadamente, a longevidade das carreiras exclusivamente legislativas aumenta exponencialmente,
a regra da senioridade, pela qual os cargos em comissão
e na hierarquia interna das Casas devem ser preenchidos
por tempo de serviço, é estabelecida (na verdade, já vinha
prevalecendo desde a segunda metade do século XX), e o
sistema de comissões e subcomissões adquire força e alta
capacidade de gerar e distribuir informação.
Como decorrência da alta taxa de reprodução eleitoral
dos deputados e senadores, facilitada por uma organização
congressual baseada em comissões com monopólio jurisdicional, emerge no pós-guerra o modelo presidencial característico dos EUA, a saber, o do governo dividido, contexto no qual
a maioria que controla o Congresso é formada pelo partido de
oposição ao presidente. Duas observações são fundamentais
a respeito deste tema: em primeiro lugar, governos divididos
são característicos de sistemas bipartidários, o que permite
a visualização clara do que seja partido do presidente versus
partido de oposição ao presidente; em segundo lugar, é im-

34 SUSPENSE

INTELIGÊNCIA

portante lembrar que o Congresso norte-americano é uma
instituição eminentemente majoritária, isto é, o partido que
tem maioria em uma Casa tem o direito de ocupar todas as
presidências de comissões, ademais de indicar a presidência
da mesma. Por conseguinte, o poder de agenda encontra-se
concentrado no partido majoritário, significando, nas ocasiões nas quais este partido é de oposição, uma lógica muito
particular de funcionamento do sistema político e de seu
processo decisório.
Quando o partido que controla o Congresso é o mesmo
que controla a Presidência, a agenda política é fundamentalmente ditada pelo chefe do Executivo. Quando ocorre o governo dividido, a agenda é compartilhada entre o Legislativo, de
maioria oposicionista, e o presidente. A capacidade do chefe
do Executivo em levar à frente suas políticas dependerá, ademais, de sua posição relativa vis-à-vis a inclinação ideológica
predominante em cada Casa. Se sua posição é extremada – à
esquerda no caso de ser o presidente liberal, e à direita, nos
casos em que este é conservador –, a questão é conhecer,
em primeiro lugar, o status majoritário ou minoritário de
seu partido no Congresso e o tamanho da facção liberal
ou conservadora no partido adversário. Se um presidente
for extremado e seu partido for majoritário nas duas Casas,
além de coeso no apoio ao Executivo, então, pode-se esperar
mudanças significativas no status quo. Este certamente foi o
caso do período George W. Bush até as eleições legislativas
de 2006. Se, por outro lado, mantendo-se a premissa quanto
à posição relativa do presidente, o seu partido ou é minoritário
ou se encontra dividido com acentuada inclinação liberal,
no caso do Partido Republicano, e conservadora, no caso do
Partido Democrata, então não é de se esperar que ocorra
grande aprofundamento nem em direção a uma agenda mais
progressista ou de reação.
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RIO, ESTADO EFICIENTE

O Rio de Janeiro produz boa parte da riqueza do país. E nos próximos quatro anos receberá mais de 100 bilhões de reais em investimentos

públicos e privados. Energia, siderurgia, construção naval, entretenimento, moda, turismo são vocações econômicas do estado e representam
a capacidade de liderança do Rio no cenário nacional e internacional. O Governo do Rio de Janeiro contribui para a criação de um ambiente
favorável aos negócios e ao empreendedorismo. Através de profunda reforma administrativa, em
curso desde o primeiro dia da atual gestão, o estado começa a alcançar o equilíbrio fiscal, com
redução das despesas de custeio e melhora significativa dos indicadores de eficiência. O Governo
do Rio de Janeiro retomou o diálogo com o Governo Federal e com a sociedade civil, para conduzir
um novo ciclo de desenvolvimento sustentável, com benefícios reais para os seus cidadãos.
Fontes: Petrobras, Infraero e ANCINE.
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De posse dos parâmetros fundamentais de funcionamento
do sistema político dos EUA, podemos passar para algumas
reflexões em torno dos prováveis cenários a confrontar o país
a partir das eleições de 2008.
Em primeiro lugar, vejamos alguns dos temas importantes
da política americana em anos recentes. No campo econômico
e social, certamente o enfrentamento da pobreza deverá estar
no centro das preocupações dos principais atores políticos.
Hoje, a população considerada pobre, isto é, vivendo abaixo
da linha de pobreza é de 12,6%. Este percentual se estabilizou em 2005, após ter crescido constantemente desde
o ano 2000. Trata-se do maior índice desde 1959 (22,4%),
primeiro ano em que a estimativa foi produzida e divulgada.
Um desempenho econômico pouco exuberante, anos de corte
de impostos e, por decorrência, redução na capacidade do
governo em gastar na área social, podem ser considerados
como causas prováveis para este resultado. Ainda no âmbito
doméstico, mas na área dos direitos e liberdades individuais, a
questão mais sensível parece ser a lei chamada de Ato Patriótico, aprovada como decorrência dos ataques terroristas de 11
de setembro de 2001 e da guerra contra o terror1. No âmbito
externo, sem dúvida, a questão é como administrar a saída das
tropas do Iraque e, de uma maneira mais geral, reconstituir
suas relações diplomáticas com as nações historicamente
aliadas, além de resgatar o necessário multilateralismo nas
relações com o mundo.
1. Sobre os impactos do Ato Patriótico sobre a tradição das liberdades e
garantias individuais nos EUA ver o excelente trabalho de Scalércio 2007.
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assemos em segundo lugar, a examinar as hipóteses
mais prováveis no que diz respeito à distribuição de
forças partidárias no sistema político. Dado que os
democratas acabaram de recuperar a maioria no Congresso
e as taxas de reeleição são tradicionalmente muito altas, é
razoável contar com a repetição da cena para o pós-2008,
a saber, maioria um pouco mais folgada dos democratas na
Casa do que no Senado. Contando com algum efeito coattail

das eleições presidenciais, pelo qual o desempenho mais ou
menos bem-sucedido dos candidatos ao Executivo “puxa” o
desempenho de seu partido nas eleições para o Congresso, a
variável determinante será então o resultado da eleição para
a chefia daquele Poder. Sendo democrata o vitorioso, então
tal vantagem no Congresso tende a aumentar; do contrário,
é natural imaginar uma vantagem apertada na Casa e uma
virada republicana no Senado.
Com relação aos cenários, inicio com aquele que neste
momento se apresenta com o mais provável – uma vitória
democrata na disputa pela Casa Branca. Dada a manutenção
e até mesmo ampliação da vantagem no Capitol Hill, é de se
prever algum avanço no enfrentamento dos temas anteriormente mencionados, cuja profundidade dependerá da coesão
da bancada majoritária em torno da agenda presidencial.
Certamente, o tratamento da questão social e econômica
deverá ocorrer de forma relativamente ágil – é tradição dos
democratas ampliar o gasto na área social, impulsionar a
economia com políticas pró-ativas e, se necessário, aumentar
a carga tributária sobre os mais ricos.
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uanto aos direitos e liberdades individuais atingidos
pelo Ato Patriótico, a questão é mais delicada e
dependerá não só da coesão e tamanho da bancada
democrata, mas também do tamanho da bancada mais liberal
entre os republicanos, especialmente no Senado. Nesta Casa,
existe a figura do filibuster, instrumento regimental pelo qual

um senador pode obstruir o andamento da pauta de votações,
fazendo uso ininterrupto do direito à palavra no plenário. A
derrubada do filibuster depende de moção assinada por pelo
menos três quintos dos senadores. Por conseguinte, qualquer
revogação ou modificação no Ato Patriótico no sentido de
readequá-lo à tradição das liberdades civis será função do
tamanho da bancada conservadora, comprometida com a
guerra ao terror, estabelecida nos anos Bush – se esta for de
tamanho superior a dois quintos do Senado, então são poucas
as chances de qualquer avanço nesta direção.
Quanto à questão da saída do Iraque e, de uma maneira
mais geral, da revogação do unilateralismo como doutrina de
atuação no campo externo, é de se esperar que o assunto não
desperte maiores obstáculos, embora no campo comercial a
tradição dos democratas seja a de uma postura mais agressiva
de defesa dos interesses de produtores norte-americanos,
dado o peso do voto dos sindicatos em favor deste partido.
Assim, se, de um lado, com os democratas unificados no poder
podemos esperar mais multilateralismo diplomático, de outro,
é de se prever também mais protecionismo comercial. A saída
do Iraque parece ser assunto consensual, restando definir o
modo pelo qual os EUA se relacionarão com a questão do
Oriente Médio e, nisto, o abandono do unilateralismo cumpre
função essencial.
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Na hipótese, algo menos provável, mas longe de ser impossível, de vitória republicana na disputa pela Casa Branca,
teremos mais uma vez governo dividido, com republicanos assumindo o Executivo, e democratas no controle do Congresso,
ou, pelo menos, da House. Tal combinação ocorreu em várias
ocasiões e o resultado sempre foi um compromisso (mais ou
menos conflituoso, a depender do grau de conservadorismo
do republicano na presidência) entre gasto social, alguma
redução da carga tributária e manutenção do gasto militar.
No contexto de 2008, contudo, algumas especificidades
devem ser registradas: a) as chances são mínimas de haver
um candidato republicano vitorioso extremado, pelo menos
em relação a temas domésticos, notadamente, no campo
econômico e social; b) pouca margem existe para reduzir a
carga tributária e aumentar o gasto militar, havendo sobra,
por outro lado, para o aumento do gasto social. Sendo assim,
na mais provável indicação de um candidato moderado e na
hipótese de vitória, é de se esperar um compromisso com um
Congresso democrata no sentido de ampliação do gasto social
para alívio da pobreza e estímulo à atividade econômica.
No que diz respeito às liberdades civis, poucas chances
haverá de tratamento da questão do Ato Patriótico dada
a constituency histórica e de inclinação conservadora dos
republicanos e a sensibilidade que o tema “terrorismo”
ainda é capaz de causar no eleitorado. Por fim, e no front
externo, é de se esperar a continuidade das políticas de
liberalismo comercial, a administração da saída do Iraque
em bases “honrosas” (principalmente se o precedente da
política adotada pelo presidente republicano Richard Nixon
no caso do Vietnã for evocado), e poucas alterações na visão
unilateralista quanto às relações diplomáticas.
fsantos@iuperj.br

O articulista é professor e pesquisador do IUPERJ
*Este artigo é versão reduzida e levemente modificada de trabalho
apresentado no seminário “Estados Unidos: presente e desafios”,
organizado pela Fundação Alexandre Gusmão/Instituto de Pesquisas
em Relações Internacionais (FUNAG/IPRI). Escola Superior de Guerra
(ESG), Rio de Janeiro, 13 de julho de 2007.

Qual a empresa de seguros com o melhor atendimento na
opinião do consumidor? SulAmérica. SulAmérica. SulAmérica.
A SulAmérica Seguros e Previdência acaba de conquistar,
pelo terceiro ano consecutivo, dois prêmios de excelência
no atendimento pela revista Consumidor Moderno, nas
categorias de Seguros e Previdência. Se você quer o melhor
atendimento do mercado, fale com a SulAmérica.
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GRÁF ICO 1
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TABE LA 1

Con
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Provisórias
edidas
M
- EC 32
Constitucional

INTELIGÊNCIA

gresso antes e

depois da Emenda

fomadas
Aprovação	Trans Lei
tações	
Vo
Alteradas	
xto	em
M Ps	 Reedições	
lo CN	nominais	Teginal
ginais		pe(P LV)		ori
	ori
			

83,9
58,7
Antes EC 32						
11,2
,4
40
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16,3
68,6
4,7
7
2,
Outros*
21,7
55,1
3,3
FHC I e II

82,4
69,0
,8
Depois EC 32						
11
34,3
90,9
43,2
6,4
37,3
FHC II
,9
61
5,3
Lula I
*Outros = Sarney,
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NOTAS
1. Adoto o índice us
ado por Amorim Ne
to (2007:66), exclui
Projetos de Lei Comp
ndo os
lementar – PLC e de
Emendas Constitucio
– PE C, considerados
nais
pelo autor na soma
de iniciativas legisla
ordinárias. Nesses
tivas
casos, porém, o pre
sidente não escolh
PLC e PE C não po
e, pois
deriam ser enviado
s como MP.
2. Na rea lid ad e,
ap en as cré dit os ex
tra ord iná rio s po de
apresentados por me
m se r
io de MPs e, por iss
o, o número de pro
jetos

de créditos dessa
modalidade teve su
bstancial aumento
emenda 32.
após a
3. Não se trataria,
nesse caso, de um
a estratégia decorre
aumento do pode
nte do
r de agenda dos pre
sidentes, como afi
Pereira et alii (2007
rmam
:93-94).
4. Pereira et alii (20
07:93) argumentam
que o trancamento
pauta reduziu o po
da
der de barganha do
Congresso.
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A notícia chegou por volta do meio-dia.
Alto lá! Não anteponhamos o carro aos bois,
como diria o padre Ulysses, aquele pernóstico.
Namorador estava ali. Mas não vem ao caso.
O município de Feitiço das Neves, hoje o mais importante do
sul do Estado, chamava-se ainda Vila do Feitiço, quando seu Geraldo e dona Isolina chegaram. Vieram lá do caixa prego. Duas mulas
carregavam os trens deles, a bacia de flandre inclusive. Ele num
cavalo; ela numa égua, sentada no cilhão, para um lado só, como se
usava. Hoje, as mulheres, quando montam, abrem as pernas, feito
homens. Mas não vem ao caso.
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eu Geraldo era mineiro. Quase sempre
quem se chama Geraldo vem de Minas.
Ele já tinha estado na vila, para assuntar. Gostou. Comprou, lá em baixo, em
frente à curva do Rio Limão, uma casa
de alvenaria, do lado do morro. Terreno grande, mais tarde deu de tudo, dona Isolina de
vestido de algodão barato e ralo, na enxada, mesmo
depois da gravidez, mostrada nas varizes das pernas e
no enjôo do estomago. Sola dos pés grossa e rachada,
meio esbranquiçada nas bordas. Mas, de novo, isso
não vem ao caso, senão eu não termino.
Só vou acrescentar mais um pormenor, e pronto: a casa, de primeiro, não tinha água encanada, nem
quartinho. Quem quisesse fosse aliviar-se lá fora, num
cubículo de madeira, sobre um fosso. Vez por outra,
cobriam a imundície com areia. Dentro de casa, usava-se o penico, especialmente à noite. Era terrível,
quando alguém acordava de manhã, e enfiava o pé no
penico cheio, esquecido do lado da cama. “Esse aí está
com cara de quem meteu o pé no penico”, dizia-se.
Anos mais tarde, o trabalho de dona Isolina, ajudada
por Almira, a empregada, formou uma horta. Depois,
um pomar de tudo quanto é laranja: lima, seleta, bahia,
a de umbiguinho, pêra e natal, a mais ácida de todas,
laranja da terra, para doce em calda, ou cristalizado
com açúcar cristal, estou com a boca cheia d’água, só
de pensar. Mas não vem ao caso.
Além da casa, seu Geraldo comprou o terreno em
frente, do outro lado da rua, à beira-rio. Ergueu ali um
barracão. Nada muito grande, porém suficiente para
instalar a sua carpintaria. Na chegada, vieram com
ele, de Minas, as ferramentas do seu ofício, serrote,
enxó, formão, martelo e tudo o mais. Apareceu o primeiro freguês. Queria o conserto de uns bancos de
escola. Seu Geraldo caprichou no serviço e se conteve
no preço. Ganhou fama. A freguesia cresceu. Na vila
e arredores, procuravam somente a ele. Ninguém se
lembrou mais do Estênio Bolota, o outro carpinteiro,
indolente, consumido pela cachaça e pelo amarelão.
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“O negócio do seu Geraldo cresceu”, como na
vila se dizia. Eu não gosto de falar assim, “o negócio
cresceu”, porque tem sempre um engraçadinho para
debochar: “cresceu onde?” Vontade de responder “no
fiofó da mãe”. Para mal-educado, mal-educado e meio.
Seu Geraldo seguiu adiante. Formou grande freguesia:
“Carpintaria São Geraldo”, “Marcenaria São Geraldo”.
Finalmente, “Serrarias São Geraldo”, assim mesmo, no
plural, para ter mais importância.
A serraria de seu Geraldo e a vila desenvolveramse juntas. Feitiço virou paróquia com padre residente,
o padre Ulysses, então homem novo, mas já empolado. Comarca, Maçonaria, grupo escolar. A população
aumentava. Veio uma chusma de italianos trabalhar na
lavoura do café. Gente boa de trabalho. Comiam polenta com leite; carne, só de vez em quando. Os turcos
do Líbano abriram loja de tecidos. Construiu-se a primeira ponte sobre o Rio Limão. Não muito depois, a
vila emancipou-se. O governo estadual queria chamar
o novo município, simplesmente, Feitiço. O vigário
empombou: Feitiço não era nome cristão. Conversa
vai, conversa vem, todo mundo, alguns a contragosto,
aceitou o topônimo Feitiço das Neves, para não atrasar as coisas. “Quando vai nevar por aqui, neste calorão do inferno?”, zombou dona Cotinha, entre rugas e
cáries. Padre Ulysses explicou: “Neve, ou neves, não é
só quando neva; quando a neve pousa qual flocos de
algodão, enfeitando a natureza. É também metáfora
de pureza”. Marieta, a beata, sempre do lado do padre,
perguntou se, por acaso, Branca de Neve era chamada
assim porque nevava. Dona Cotinha então replicou:
“Vai ver ela era metáfora”. Mas não vem ao caso.
O município de Feitiço das Neves e os seus sete
distritos progrediam, especialmente pela lavoura do
café e da cana-de-açúcar. Plantou-se muito arroz nas
baixadas do Rio Limão. O rio, às vezes, pregava das
suas. Não dava a vazão necessária ao aguaceiro das
chuvas, nas suas cabeceiras e ao longo do seu curso.
Vinha a enchente. O rio zoava, esparramava-se, saía
do leito, derrubava casas, matava criação, afogava a
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lavoura. Era aquele volume de água, avermelhada pelos barrancos arrancados das margens. O rio cobria as
pedras, as ilhotas, alcançava o topo das pilastras da
ponte municipal. Invadia as ruas mais baixas. Afrouxava o calçamento de paralelepípedos. Só as crianças
torciam pela enchente. Divertiam-se com ela. Andavam nas ruas cobertas de água. Pegaram rãs em frente
ao cinema. Algumas pessoas riram-se de um vira-lata,
descendo a corrente sobre uma prancha, em latidos
desesperados. Julinho ficou triste com a cena e foi
para casa. Recolhidas, as canoas de pesca de tarrafa e
dos tiradores de areia aguardavam a baixa das águas.
As chuvas finalmente cessavam. O rio acalmava-se. As
coisas voltavam ao normal. Muitos ribeirinhos assinalavam, nas pilastras das casas, o ponto mais alto das
águas. Pareciam orgulhosos do volume da cheia.

M

uitos anos antes desse acontecido, a vida de Seu Geraldo mudou. Certo dia, depois de uma
daquelas enchentes, ele entrou
em casa, sentou-se na mesa da
cozinha, enrolou o cigarro de
palha. Disse à mulher que, daquela vez, o Limão quase arrasava tudo. Não podia correr o risco de outra
enchente. Ela concordou, monossilábica. Só havia discordado dele uma vez, quando o marido quis chamar
a primeira filha de Herotildes. De jeito nenhum. Seria
Helena, nome de santa. A mulher fincou pé. A menina
chamou-se Helena. Seu Geraldo levantou-se, pegou
o chapéu e saiu. Voltou no fim da tarde. Havia comprado um terreno amplo, seco, muito acima do rio.
Levou para lá a serraria. Ali, ela ampliou-se. O velho
importou serras novas, contratou gente especializada,
começaram a aparecer as carretas, carregando as toras
de peroba, jacarandá, jequitibá, angico, cerejeira. Seu
Geraldo repetia que, de onde elas vinham, havia madeira para os próximos 500 anos. Vai lá. Hoje é tudo
pasto, uma tristeza só. Mas não vem ao caso, ou vem
sim, transformação da floresta em pastagem.
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Helena foi filha única pouco tempo. Veio Tarcísio, outro nome de santo, do gosto de dona Isolina.
Chegou o terceiro filho. Quem escolheu o nome,
dessa vez, foi o pai: “Vai chamar Aristóteles. Eu acho
um nome diferente, bonito. Nem sei se é de santo. É
nome de um homem muito inteligente, estrangeiro,
já falecido”. O nome do menino não resistiu à elocução da boca amarrada do pessoal de casa e da terra,
inclusive o pai. Aristóteles, na certidão de idade, ele
virou Totinho, Tote e depois Totão. Nasceram ao casal
Geraldo e Isolina seis outros filhos, mas isso não vem
ao caso.
Ainda não disse que seu Geraldo, já muito abonado, comprou uma fazenda e tanto, um brinco. Adquiriu a propriedade nas baixadas do rio, duas horas
no trenzinho, não sei quantas a cavalo, 40 minutos de
automóvel, depois da estrada nova. Tinha de tudo:
leite, corte, muita cana-de-açúcar, arroz nas várzeas
quilométricas, cortadas pelo riozinho Pitu, afluente do
Limão. Até uns 40 alqueires de mata intocável, cheia
de macuco, codorna e paca, não se podia nem tirar
um pé de pau. Fazenda muito lucrativa. Totão preferiu
ir para lá. Tarcísio ficou com o pai na serraria, o xodó
de seu Geraldo. Helena casou-se com Michel, filho de
um turco árabe. A vida continuou.
Justiça se faça, Totão virou um fazendeiro de mão
cheia. Sabia tudo, nas minúcias. Ninguém explica se
ele somente aprendeu, ou se dispunha de uma intuição aguçada. Consertava qualquer veículo. Cuidava do
gado como veterinário formado. Uma vez, deu gabarra
numa novilha, aquela massa esponjosa no casco encompridado e aberto no meio. Totão mandou amarrar
e deitar a rês. Cauterizou a ferida. Curou o animal.
Outra vez, visitando a cavalo um pasto retirado, notou
que o gado não se aproximava de uma touceira de capim, intacta, como ilhota num lago. Regressou à sede.
Fez umas buchas de estopa. Voltou ao local com dois
empregados, cada qual com um porrete. Sem apear,
mandou molhar as buchas. Acendeu-as e as jogou certeiras na moita de capim. As cobras saíram. Ele matou
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a tiros as maiores. A pé, os homens esmagavam com
o bordão a cabeça das menores. Uma cobra picou o
pé descalço de um deles. Totão mandou-o subir na
garupa do cavalo. Deixou ele sentado no alpendre da
casa da fazenda. Voltou com uma seringa. Injetou o
soro antiofídico em cada lado das costas do ferido e o
sossegou. Deu-lhe folga pelo resto do dia.
Totão, se não era malvado, era um bruto. Não
se conhecia dele gesto nem palavra afetiva. Nunca
se casou. Recusou o convite para ser padrinho do
primogênito de Helena. Com o pai, só falava da fazenda, prestando contas, sempre muito corretas. À
mãe pedia a benção, conforme a usança, mas entre
dentes. Revólver na cinta, impunha-se pelo medo.
Certa vez, no curral, tomou de um balde de leite derramado e bateu com ele nas pernas de um campeiro.
Mandou soltar porcos na várzea de um sítio vizinho.
Colocou um caminhão para levar, de graça, os cortadores de cana, só para prejudicar um sitiante idoso,
cujo único meio de vida era o transporte daqueles
trabalhadores por uma ninharia. Rir não ria nunca.
Chorar, nem se fala. Nenhuma cena conseguia amolecer o coração dele, tão diferente do pai, sempre
generoso e solícito. Arrancava excelentes resultados
da propriedade, dirigida com mão-de-ferro. Dizem
até que ele mandou assassinar um homem, encontrado morto no canavial. Disso, entretanto, nunca
houve prova. Ele dizia, sem recato, que, tirante a
fazenda, só tinha prazer com moça virgem, mulher
casada e puta.
Totão passou na cara várias mocinhas da região,
porém não fez filho nelas. Meteu-se com mulheres
casadas, uma delas a Nelma, que começou a gostar
dele. Repelida, ela confessou o adultério ao marido,
Pingote, dono da venda da cabeça da ponte. Pingote
engoliu a humilhação e o ódio. Foi seu Emílio quem
reagiu, quando Deodato, bêbado, encostado no balcão, perguntou: “Pingote, você é corno ou não é?” O
velho Emílio arrastou o encachaçado pelo colarinho
para fora da venda: “Corno é você, seu filho da puta.
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Vá cuidar da má fama da tua mãe, em vez de ficar
mexendo com quem está trabalhando”. Naquele dia,
depois de fechado o botequim, Merência viu Pingote
com a testa sobre o braço, encostado numa parede
cega da casa, soluçando, por certo de tristeza, vergonha, sabe-se lá se ainda mantinha um quezinho pela
mulher. Um dia, Pingote sumiu, sem se importar com
a mulher, nem com os filhos pequenos. Deixou tudo
para trás, embrenhou-se no mundo.

T

eresona estabeleceu-se em Feitiço,
no Fuzuê, o bairro das casas suspeitas, cada qual com a sua luz colorida, pendente da porta de entrada.
De dia, as moças iam às compras, ao
cabeleireiro, ao armazém. Umas cativaram as vizinhas e chegavam a trocar dois dedos de
prosa com elas. Lucinalva, de certidão, nome de guerra Shirlei, das mais bonitas e simpáticas, era bem recebida pelas famílias. Chegaram a convidá-la para um
aniversário. Foi. Voltou contente pela consideração.
A casa de Teresona tinha vários quartos. Na sala
ampla, os clientes bebiam cerveja com tira-gostos e escolhiam a moça do seu agrado. Na parede creme, em
letras azuis, o aviso: “A educação e o respeito cabe em
qualquer lugar. Não cuspa no chão, não diga palavrão,
não peça fiado e se dançar não dê pernadas”. Comovia aquele “A educação e o respeito cabe em qualquer
lugar”. Na saída, entregavam o pagamento à própria
madame, num cantinho discreto. Ela costumava repetir que, durante o dia, aquela era uma casa de respeito
como outra qualquer. Por isso, abria as janelas para
arejar os quartos bem arrumados, cama com colchão
de mola, armário, mesinha com jarro e bacia d’água,
mais uma cômoda. Ela mantinha uma horta no quintal. Na frente, plantou um jardinzinho de flores tímidas. “A partir das cinco horas da tarde, isto aqui é um
puteiro.” Silabava: “pu-tei-ro. Não tem essa de lupanar,
prostíbulo, bordel, não. Puteiro, e o melhor do estado,
não digo do país só para não parecer metida. E quem
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seleciona as moças e manda aqui sou eu. Conheço os
segredos do negócio. Já tive os meus dias e, sei lá, até
para uma emergência a mamãe aqui ainda dá no couro.” Ria-se toda.
Totão era o melhor cliente da casa. Lucinalva,
Shirlei na profissão, a favorita dele. Entrava no quarto
dela. Deitava-se no colo da moça. Pedia um cafuné.
Os dedos de Shirley massageavam o rosto de olhos
fechados. Friccionavam o couro cabeludo. A moça
pressionava levemente o pescoço do homem. Ele aninhava a cabeça no seu colo. Um dia, ela pressionou os
seus lábios sobre os dele. Totão abriu a boca para um
encontro das línguas salivosas. A moça tirou a camisa
dele. Nenhum dos dois se levantou após o gozo recíproco. Deixaram-se ficar ali, malemolentes, até cochilarem enroscados. Como sempre, ele acordou, lavouse, vestiu-se, pôs um dinheiro na gaveta da mesinha e
se foi com um murmúrio de despedida.
No dia seguinte, Shirlei arrumou-se e saiu, rumo à
casa de dona Dilma, rezadeira de fama. Olhos vivos detrás das lentes bambas na armação de plástico, a velha
adivinhou a razão da visita: uma reza, não para fazer
um homem gostar dela. Isto já acontecia. Também não
queria casamento, mas só uma casa, longe do Fuzuê,
onde ele pudesse ir vê-la, de vez em quando e ela, de
quando em vez, recebesse a mãe e a filha, em dias desencontrados, claro. “Escreva o nome dele neste papel
e pique ele miudinho. Agora, ponha os pedaços do
papel neste copo. Levante-se. Encha o copo com água
da moringa. Vá na janela, fique de costas e lance fora
a água e os pedaços de papel. Volte, sente-se aqui. Feche os olhos”. A velha, então, pôs a mão direita sobre
a cabeça de Shirlei. Com a esquerda, tocou-lhe a testa
e os dois seios. “Pronto, vamos aguardar”. A visitante
deixou o dinheiro da sessão sobre a mesa da sala. Pediu a bênção e partiu cheia de esperança.
Uma noite, depois de tudo, quando eles ainda se
estiravam na cama, Shirlei disse a Totão:
“Sei lá…”. Parou.
“Desembuche…”
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“É que, não leve a mal eu ir direto ao ponto. Por
que você não põe casa para mim, feito seu Ari, do
posto de gasolina, com a Palmira? Ela ficou sendo
só dele”.
Depois de um silêncio breve, Totão falou:
“Indo também direto ao ponto, se eu quisesse
pôr casa para mulher, me casava. Com você ou com
outra. Mas isto não é comigo. Perdia a graça”.
“É que eu queria um lugar para receber minha
mãe e minha filha, quando elas viessem à cidade. Moram lá no Espinheiro…”
“Você tem filha?”
“Nove anos. Mora com a mamãe. Quem sustenta
sou eu”.
“Desculpe, o pai é quem?” Ia acrescentar “você
sabe?”, mas achou ofensivo e recuou.
“O Onésio…”
“Você deu pra aquele bosta?”
“Não dei. Vendi. Fiquei com fome. Até você, machão, com fome, vai acabar dando…”
Ele riu.
“Nem morto. Vê lá se eu sou algum viado?”
Ela prosseguiu.
“Não quero incomodar, o Onésio diz que não sabe
se é o pai, tantos eu dei ao mesmo tempo. O Dr. Valcir
disse que por causa dessa atividade minha, é difícil o
juiz afirmar com certeza quem é o pai. Além disso, o
Onésio, como você diz, é um merda. Não tem um tostão furado. Eu só queria tirar minha mãe e a menina
daquele rancho. Mais dia, menos dia, se a chuvarada
aperta, ele cai”.
“Esse rancho fica onde, hein?”
“Sabe o Espinheiro? Na estrada mesmo, antes de
chegar no pontilhão, tem um recuado com um rancho. Mamãe é Dona Zilda, Marluce a menina.
Um mês depois, o rancho transformou-se. Virou
casa mobiliada de alvenaria. Dois quartos, sala, cozinha, despensa, banheiro e fossa. Uma cacimba funda
de água boa, tirada com bomba manual. Até casa para
cachorro tinha. Tudo cercado com muro de caco de vi-
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dro. Portão de ferro. Nunca se soube de outra atitude
afetiva de Totão.
Shirlei e o freguês, cliente, amante, ou tudo isso,
continuaram como sempre. Incertas as visitas, ele vinha, algumas vezes, na quarta-feira, noutras, na sexta,
até mesmo na segunda. Se ela estivesse ocupada, ele
esperava paciente com uma garrafa de cerveja. Só ficava mais tempo com ela aos sábados. Entregavam-se,
então, um ao outro, mais de uma vez. Madrugada alta,
ele saía no jipe, para dormir na casa dos pais, na cama
feita pelas mãos delicadas de Dona Isolina, uma colcha leve, dois travesseiros de paina.

N

aquele sábado, Totão saiu da casa
de Teresona às 3:40 da manhã. Vinha aborrecido. Nem as mãos de
Shirlei, nem os seus beijos conseguiram dele a repetição costumeira. Justificava-se a si mesmo,
lembrando o trabalho excessivo, a queda do preço do
açúcar, a compra desvantajosa de umas reses. Estacionou o jipe em frente à casa dos pais. Saiu dele ainda
pensativo, desgostoso do fracasso com Shirley. Não
percebeu mexerem-se as folhas da moita de mamona,
no terreno em frente, do outro lado da rua. Só distinguiu o Zé Pinguela empunhando o “38”, quase em cima
dele. Ainda tentou sacar a sua arma, uma pistola:
“Corno, filho de uma puta!”
O tiro esfacelou o rosto de Totão.
A experiência do seu Augusto, farmacêutico, veterano nos curativos e na ocultação dos vestígios de
tocaias, envolveu em gazes o rosto desfigurado. Veio o
Tiãozinho, da funerária, tirar a medida do corpo para
o caixão. O mais aconteceu como se pode imaginar:
muito choro, muito disse-me-disse. Dona Cotinha
jurava por tudo quanto é sagrado ter visto o Pingote
passar diante da sua janela, na madrugada. Ele andava
ligeiro. Ela, porém, o distinguiu, sob a luz do poste.
Não havia risco de confundir quem conhecia desde
pequeno, quando a família dela se mudou para as vizi-
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nhanças da casa do pai dele. Era ele, sim, com aquele
passo manco de quem havia perdido um dedo do pé,
gangrenado.
Fosse quem fosse, o corpo de Totão estava na
sala da casa dos pais, banhado e vestido pelo irmão
Tarcísio, um xale da mãe sobre o rosto. Vieram um
crucifixo e velas da Matriz. Seu Geraldo combinou
com o padre Ulisses o enterro, no fim do dia. Para que
prolongar o sofrimento da mãe com um velório sem
sentido, noite adentro? O padre concordou. Às cinco
da tarde, o enterro sairia direto para o cemitério, com
uma breve parada na Igreja de Santo Agostinho, para a
encomendação do corpo.
Meio-dia, pouco mais, pouco menos, Gefo bateu
de leve na janela de Teresona. Bateu de novo. Ouviu a
voz estremunhada:
“O que é?”
“Acorda, Madrinha. É muito sério”.
“Melhor que seja. Se não for, pobre de você,
Gefo”, veio a voz contrariada. Entretanto, a cafetina
sabia ser coisa muito séria. O afilhado não era homem
de incomodá-la por pouco. Fiel a ela, até dinheiro
Teresona confiava a Gefo, assim registrado por um
oficial idiota, que não percebeu ser Jefferson o nome
escolhido pelo pai da criança.
Teresona abriu a janela. Gefo sussurrou:
“Mataram seu Totão, Madrinha”.
“Meu São Jorge Guerreiro! Você tem certeza?”
“Madrinha, eu estive lá em baixo. Ouvi dizer. Não
acreditei. Um homem tão valente. Então, eu garrei e
fui eu mesmo mais o Ticinho à casa do seu Geraldo. Vi
seu Totão deitado numa tauba, velas em volta, a Cruz
de Cristo na cabeceira, mas a cara dele tapada por um
pano de cor. Depois explicaram que a cara estava coberta porque o tiro foi no meio dos olhos. Esmigalhou
tudo”.
“Quem foi?”
“Ninguém tem certeza, mas diz que Dona Cotinha
viu aquele Pinguela na rua, de madrugada. Aquele tal
que diz que o seu Totão fez coisa com a mulher dele e
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ele sumiu de casa. Deixou para trás ela mais as crianças. Sumiu no mundo. Voltou para a vingança, que
cara de vergonha não é chifrado e acaba aí”.
Logo depois, chegou a cozinheira com a mesma
notícia. Depois a Josélia que tinha passado a noite fora.
Daí a pouco, a casa inteira comentava a tragédia, umas
raparigas contando às outras. Teresona deu ordens
expressas: ninguém podia acordar Shirlei. Se alguém
ouvisse barulho no quarto da moça, lhe avisasse.
Às duas da tarde, Gilda avisou que Shirlei estava
de pé. Teresona respirou fundo e bateu na porta do
quarto dela:
“O que houve?”
“Deixa eu entrar. Não é nada com sua mãe nem
com sua filha, fique calma”.
“Então com quem é? Totão?”
Teresona assentiu com a cabeça.
“Mataram ele? Foi tocaia?”
De novo, a dona do bordel balançou a cabeça,
confirmando. Shirlei deu um grito. Jogou-se na cama,
aos soluços, a cabeça enterrada no travesseiro.

S

urpreendentemente, a patroa, dura
pela natureza ou pela profissão, sentou-se do lado dela. Afagou-lhe a cabeça. Disse duas ou três frases de consolação. Logo chamou as meninas e saiu.
Elas entraram. Repetiram as palavras
dessas ocasiões. Ali pelas cinco, Shirlei tomou um
comprimido e adormeceu.
Às oito, Teresona entrou no quarto de Shirlei e a
despertou:
“Dormiu bem? Agora ele já está em paz, inclusive
enterrado, para a mãe não sofrer o velório. O resto
é com Deus. A vida continua. Infelizmente, a vida é
madrasta. Logo agora, quando eu ia pedir um favor
especial a ele.”
“Favor?”
“Shirlei, envolvida com o Totão – o finado Totão, Deus o tenha – você não reparou a queda da
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freguesia. Cada vez mais preocupante. A concorrência aumentou. As namoradas começaram a abrir as
pernas para a rapaziada. Resultado: cada vez menos
dinheiro. Dois meses de aluguel atrasado, indo para
três. Já devo tanto ao seu Leitão que dou a volta para
não passar na porta do armazém dele. Fosse outro o
proprietário desta casa, já teria conseguido ordem de
despejo contra nós. Mas o dono daqui é o seu Aniceto,
que tem pena da gente. Além da pena, ele arrasta a asa
para você, a única que ainda consegue mexer com ele,
fazer ele macho, você sabe como é.”
Um silêncio. Teresona retomou:
“Aliás, Shirlei, seu Aniceto está lá na sala. Quer
porque quer ver você. Falaram com ele do caso. Ele
já sabia, mas disse que você é profissional: não tem
que sentir; tem que agir. Cá prá nós, ele tem razão.
Além disso, a nossa casa e nossa vida estão nas mãos
desse velho. É só fingir com ele um pouquinho e você
nos salva. Aliás, Zilda e Marlucinha também precisam
dele.
A moça afundou numa formidável confusão
mental. Repugnara-lhe a idéia do velho, na sua cama.
Vieram-lhe, no entanto, as imagens da filha e da mãe.
Logo Totão apareceu, com uma expressão de assentimento. De novo, a voz de Teresona:
“Shirlei, faça isto pela gente”.
“Mande o seu Aniceto entrar”.
A madame saiu. Seu Aniceto entrou. Trancou a
porta. Olhou para ela. Disse displicente:
“Você está com os olhos inchados.”
Ela teve asco do velho, já sem camisa, o ventre em
dois. Então, disse:
“Esta noite, fui lá fora, guardar a gaiola do papagaio”. Ia emendar, dizendo que pegara um vento,
quando viu o velho tirar os sapatos, as meias, as calças
e ficar naquelas cuecas longas, do umbigo aos joelhos,
indiferente à sua explicação. Ele, então, aproximou-se
da cama e sentou-se, do lado dela. Espalmou a mão
direita. Antes que a afagasse, Shirlei respirou fundo e
fechou os olhos.
sergiobermudes@sbadv.com.br
O articulista é sócio do Escritório de Advocacia Sergio Bermudes
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Indo direto ao ponto, por partes:
O demônio assassino: Piotr Stepanovitch,
o Grande Inquisidor e Raskolnikov
Em “Os demônios”, o engenheiro Kirílov
apóia o grupo revolucionário que tinha à frente
Piotr Stepanovitch, um “verme” (é assim que o
próprio personagem se define). O grupo, que
deveria promover a revolução social através
de publicações “subversivas” e incitar à revolução o operariado da única fábrica existente
na pequena cidade onde o romance se passa,
comete uma série de traições e assassinatos
covardes, como um incêndio que provoca
mortes inocentes. Kirílov não está ligado
diretamente à ação revolucionária do grupo
das “novas idéias”, mas tem como função,
ou contribuição à “causa”, tirar a própria vida
e deixar um bilhete de suicídio assumindo
a autoria de todos os delitos praticados na
cidade, inocentando assim Piotr Stepanovitch
e os demais.
Kirílov tem desprezo por Piotr Stepanovitch,
que, por sua vez, não tem qualquer respeito
por Kirílov (ou por ninguém). Mas, mesmo se
detestando, os dois são cúmplices, cúmplices na
doença: ambos são homens irremediavelmente
“endemoniados”, são dois dos “demônios”, ou
“possessos”, que dão título ao livro.
O revolucionário em quem Dostoiévski se
inspirou para compor o Piotr S., o polêmico
Netcháiev, entrou para a história como uma
figura radical, marcada pelo maquiavelismo e
pela propensão ao autoritarismo e à violência.
Sobre o atentado à vida do Tzar Alexandre II,
cometido, sem sucesso, em 1866, Netcháiev,
então um jovem de 19 anos, declarara: “O início
de nossa santa causa foi dado.”1
Determinado e abnegado, completamente
devotado à “santa causa” revolucionária, Netcháiev formou um pequeno grupo em 1868,
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através do qual pretendia assumir a direção do
movimento estudantil.2 O grupo contava com
algumas dezenas de membros quando seu
líder, por motivos não inteiramente conhecidos,
decidiu eliminar o estudante Ivan Ivanov (um
dos fundadores da sociedade), alegando que
ele teria a intenção de denunciar os demais à
polícia. Junto a três comparsas, Netcháiev atraiu
o estudante a um lugar ermo, sob pretexto de
desenterrar uma máquina tipográfica supostamente ali escondida, e o assassinou, em fins
de 1869. O crime foi descoberto e os culpados
condenados, com a exceção de Netcháiev, que
partiu para a Suíça.
Na Europa, travara amizade e colaborara
em alguns escritos com Bakunin, que se entusiasmou com o jovem, acreditando estar nele
o futuro revolucionário da Rússia. Entre esses
escritos, o “Catecismo de um Revolucionário”3
prega a completa destruição da ordem vigente,
defende a dedicação absoluta do revolucionário à sua causa e legitima táticas maquiavélicas
para atingi-la, como enganar e usar as pessoas
(sobretudo as de grande importância política e
pouca inteligência), a prática da chantagem e
de atentados. A revolução justificaria todos os
crimes e todos os atos imorais, afinal,
“O revolucionário é um homem perdido.
Não tem interesses próprios, nem causas
próprias, nem sentimentos, nem propriedades. Tudo nele está absorvido por um único e
exclusivo interesse [...]: a revolução. No mais
profundo de seu ser, [...] rompeu todo laço
com o ordenamento civil [...], com todas as
leis[...] e com a ética deste mundo. Será por
isso seu implacável inimigo, e se continua vivendo nele será somente para destruí-lo mais
eficazmente. [...] Despreza a opinião pública
[...]. Para ele é moral tudo o que permite o
triunfo da revolução e imoral tudo o que lhe
é obstáculo. [...] Liguemo-nos com o mundo
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livre dos bandidos, o único autêntico e revolucionário na Rússia.”4
Entusiasmado com Netcháiev, Bakunin
escrevera:
“Tenho aqui comigo um desses jovens
fanáticos que desconhecem as dúvidas, que
nada temem e que decidiram que muitos deles
deverão perecer sob os golpes do governo, mas
que não sejam por ele detidos, até que o povo
russo se rebele. São magníficos esses jovens
fanáticos, crentes sem Deus.”5
A admiração logo se converteria em horror e, em meados de 1870, Bakunin escrevia
outra carta, dessa vez desqualificando o antigo
protegido, precisamente pelas características
que antes havia elogiado – o fanatismo e a
entrega religiosa à revolução, os quais iriam
longe demais:
“Quando a questão é servir o que chama
de causa, nada o detém e é tão impiedoso
com os outros quanto consigo mesmo. Esta é a
principal qualidade que me atraiu. [...]. Ele é um
fanático devotado, mas, ao mesmo tempo, um
fanático perigoso. [...]. Os métodos que usa são
detestáveis. [...]. Ele conseguiu gradualmente
se convencer de que, para fundar uma organização séria e indestrutível, deve-se tomar as
táticas de Maquiavel
e adotar inteiramente
o sistema dos jesuítas
O romance de
– a violência como
Dostoiévski não
corpo, a falsidade
tem como finalidade
como alma. [...] Se
fazer um retrato
você o apresenta a
realista de Netcháiev
um amigo, sua prie de seu crime
meira preocupação
será semear a discórdia entre vocês dois. Seu amigo tem uma
mulher, uma filha; ele tentará seduzi-las, engravidá-las, para afastá-las da moralidade oficial e
lançá-las a um protesto revolucionário contra

a sociedade. [...]. O sistema, a alegria deles
é seduzir e corromper garotas jovens; desta
maneira controlam toda a família.”6
O romance de Dostoiévski, o qual, segundo
as palavras do autor, seria “quase um estudo
histórico”, não tem como finalidade fazer um
retrato realista de Netcháiev e de seu crime
(o assassinato de Ivanov, que dá origem ao
personagem Chátov, morto por Petrusha e seus
comparsas). Como ele mesmo enuncia:
“Tomando um acontecimento, apenas tentei
esclarecer sua possibilidade em nossa sociedade, e precisamente como acontecimento social,
não como anedota, não como descrição de um
evento particular acontecido em Moscou. No
meu romance, não tratei do famoso Netcháiev
e de sua vítima de maneira pessoal.”7
Assim, “Os Demônios” seria uma reflexão
sobre “as possibilidades”, isto é, sobre as origens
e conseqüências do que se passava na sociedade russa. Netcháiev e seu crime seriam uma
ponte para a discussão, e não a mera descrição,
de um quadro maior, no qual “os demônios”
daquela sociedade se revelariam.
Em uma longa passagem do romance, os
“endemoniados” se reúnem para discutir a revolução e o futuro da Rússia (e de toda a humanidade). Dostoiévski é extremamente cáustico
ao descrevê-los. Suas discussões apaixonadas
às vezes beiram o patético e quase sempre
terminam em briga e discussões tão arrogantes
quanto mesquinhas. Na reunião, apresentam-se
as teses do revolucionário Chigaliov, ligado ao
grupo: “Para resolver definitivamente a questão social, propõe-se a divisão da sociedade
em duas partes desiguais. A um décimo será
outorgada a liberdade absoluta, e a autoridade
ilimitada sobre os outros nove décimos que
deverão se converter em um rebanho; mantidos
em uma submissão sem limites, atingirão o estado de inocência primitiva, qualquer coisa como
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O “Catecismo de um
Revolucionário” prega
a completa destruição
da ordem vigente

64 DIVÓRCIO

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

o Éden primeiro – sendo embora obrigados ao
trabalho.” As medidas preconizadas pelo autor
a fim de despojar de sua vontade os nove décimos da humanidade, por meio da educação,
são notabilíssimas; baseadas nos dados das
ciências naturais, são inteiramente lógicas.
O autor das teses explica: “O que proponho não é nenhuma covardia, é o paraíso
terrestre.”8
Piotr Stepanovitch, ateu, niilista, à frente
do grupo revolucionário revela assim os seus
planos “diabólicos”: “Trata-se de uma nova
religião que vem substituir a antiga, trata-se de
coisa importante, e é por isso que o número de
soldados cresce.”9
Adiante, ele descreve a “nova religião”: “Chigaliov é um homem genial. Fique sabendo que
é um gênio da espécie de Fourier. É o inventor
da Igualdade. Todos os homens são iguais na
escravidão; e nos casos graves, pode-se recorrer
à calúnia e ao homicídio. [...]. Os homens de talento apoderam-se sempre do poder e tornamse déspotas. [...]. É mister bani-los ou matá-los.
Eu sou partidário de Chigaliov! [...]. Obediência
completa, despersonalização absoluta. [...]. A
sociedade de Chigaliov não conhecerá mais os
desejos. Para nós, o desejo e o sofrimento; para
os escravos, o chigaliovismo.”
Stavroguine, que escutava Piotr Stepanovitch
com todo desdém, então pergunta:
“Abre uma exceção para você”?
Piotr Stepanovitch continua, exaltadíssimo:
“E para você também. Sabe que eu já pensei em
entregar o mundo ao Papa? O Papa no ápice,
nós ao redor, e por sob nós a massa submetida
ao regime de Chigaliov. Seria mister apenas
que a Internacional se pusesse de acordo com
o Papa e isso se arranjaria. (...) Já o Deus russo
teve de ceder ante o vodka barato. Bebe o povo,
bebem as mães, bebem as crianças, andam
desertas as igrejas. É pena que tenhamos tanta

pressa, pois se pudéssemos esperar, ficariam
ainda mais ébrios! É pena também que não haja
proletariado! Mas há de haver, há de haver!”.10
Piotr Stepanovitch é um “possesso”, tomado
pela sanha destrutiva de, em um mundo sem
Deus, tornar-se um Deus. Então, ele reinaria
(junto a décimo de privilegiados) e escravizaria
o restante da humanidade, submetida a alguma
religião de Estado (o “chigaliovismo”, facilmente
comparável ao regime stalinista) ou mesmo
ao Papa. É interessante notar que o reinado
do Papa não se opõe absolutamente ao que
seria o “chigaliovismo”, mas, ao contrário, o
complementa, harmonicamente. O Papa seria
tão niilista quanto Chigaliov.
É plenamente conhecido o anticatolicismo
radical de Dostoiévski, que incorporou e deu
expressão literária às críticas eslavófilas à Igreja
Romana.11 No capítulo intitulado “O Grande
Inquisidor”, do romance Os irmãos Karamazov, Dostoiévski expõe suas teses sobre o
cristianismo latino e o acusa de ser algo ligado
ao demônio.
O Grande Inquisidor é um poderoso cardeal
da Inquisição que acusa Cristo de ter condenado
o homem à miséria mais absoluta: a liberdade.
Segundo o cardeal, o homem é um ser rebelde,
fraco e desorientado, que precisa ter seus passos
orientados por um grupo seleto que conduza
o rebanho e assuma toda a responsabilidade:
“Terão [os homens, o ‘rebanho’] permissão de
pecar: são entes fracos e sem vontade, e nos
hão de amar como crianças, porque os autorizamos a pecar”.12 Pecar sim, mas ir de encontro
à autoridade da Igreja, não.
O Inquisidor diz que Jesus errou ao resistir à
última tentação à qual o demônio lhe submeteu:
reinar sobre toda a Terra, governar todos os
homens (ao que Jesus teria respondido que seu
Reino está no Céu). Por isso, diz o Inquisidor,
“Nós [a Igreja] não estamos Contigo, mas
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com Ele. Faz oito séculos que aceitamos d’Ele o
que recusaste com indignação. [...]. Aceitamos
Roma e a espada de César e nos proclamamos os únicos reis
do mundo”.13
Não é à toa que
A vis o cr tica
Dostoiévski coloca
de Dostoiévski
nas palavras de um
vai muito além da
inquisidor esse discondenação à esquerda
curso. O autor escoradical ou ao
lheu o período mais
niilismo de sua época
autoritário da Igreja
– de expansão da fé
católica, através dos missionários jesuítas (que
estariam aproximando a Igreja de seu intuito
“demoníaco” de reinar sobre toda a Terra) e
das fogueiras da Inquisição – para criticá-la
furiosamente.
Autoritarismo, um pequeno grupo onisciente e onipotente, que cede à “tentação do
demônio” e quer se colocar à frente do resto
da humanidade. Os discursos do velho cardeal
católico e do jovem revolucionário ateu coincidem. Tanto um quanto outro dispensam Deus
(o Grande Inquisidor chega a condenar Cristo à
fogueira), e querem ocupar seu “trono”, pouco
importa se através da religião de Estado (o
“chiliagovismo”) ou da religião católica.
É necessário observar que a visão crítica de
Dostoiévski vai muito além da condenação à
esquerda radical ou ao niilismo de sua época:
ela se estende a toda forma de autoritarismo, de
esquerda ou de direita, toda a tentativa humana
de ocupar o “trono de Deus”.
O discurso do jovem Raskolnikov vai no
mesmo sentido. O personagem comete o seu
crime e procura fundamentá-lo racionalmente,
inscrevendo-o na lógica seguinte: “Os indivíduos
geralmente se dividem em duas categorias: uma
inferior (a dos ordinários), isto é, o material que
serve unicamente para criar seus semelhantes;

ã
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e propriamente os indivíduos [ou os ‘homens
extraordinários’], ou seja, dotados de dom e
talento para dizer em seu meio a palavra nova
[...]. Os primeiros conservam o mundo [...], os
segundos fazem o mundo mover-se e o conduzem para um objetivo. [...] Todos têm direito
idêntico – e vive la guerre éternelle – até a Nova
Jerusalém, é claro!”14
Aos “homens extraordinários”, portadores
da “palavra nova”, categoria em que Raskolnikov pretendia se incluir, tornando-se um
“Napoleão”, é permitido, na ausência de uma
força maior (divina), governar os rumos da
humanidade, e matar quem se colocasse como
empecilho (como o Grande Inquisidor pretende, condenando Cristo à fogueira).
Pressionada pela pobreza, a personagem vivia em um bairro decadente de São Petersburgo,
cercada de pessoas na mais absoluta miséria e
sofrimento – como a família de Marmieládov,
com a qual Raskolnikov se envolve e procura
ajudar –, sem dinheiro para completar os estudos e tendo a irmã prestes a casar-se com um
homem terrível, mas rico, sacrifício que faria
para melhorar a sorte do irmão. Diante desse
quadro, o rapaz decide matar uma velha usurária, de péssimo caráter e grande riqueza, para,
então, em um mundo cada vez mais baseado
no dinheiro (na São Petersburgo do século XIX,
onde a modernidade capitalista se enraizava),
apossar-se de sua fortuna. Ele tornar-se-ia assim,
com os recursos necessários para pavimentar
um futuro grandioso e uma carreira de sucesso,
um “homem extraordinário”. Servem perfeitamente a Raskolnikov as seguintes palavras de
Piotr Stepanovitch: “Volto à pátria e verifico que
o crime já não é mais uma anomalia, mas uma
prova de bom-senso, quase um dever moral,
ou pelo menos um generoso protesto. Como
é que um homem culto pode deixar de matar,
se tem necessidade de dinheiro?”15
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A lógica utilitária moderna, a racionalidade
econômica respaldada no discurso científico, é
criticada em todo o decorrer do romance. Através, por exemplo, da seguinte fala da personagem Marmieládov: “Você sabe [...] de antemão
que essa pessoa, o mais bem intencionado e
mais útil dos cidadãos, não lhe vai emprestar
[dinheiro] de jeito nenhum, pois, pergunto eu,
por que iria emprestar? Ora, já sabe que eu
não vou pagar. Por compaixão? Mas o senhor
Liebeziátnikov, em dia com as novas idéias,
explicou há pouco que a compaixão em nossa
época está proibida até pela ciência e que já é
assim que se procede na Inglaterra, onde existe
a economia política.”16
A economia política proibiria a compaixão,
pois esta não estaria de acordo com as “novas
idéias” racionais, com a lógica produtiva da
Inglaterra, a principal potência industrial do
mundo. Dostoiévski também é extremamente
crítico, no trecho em destaque, em relação ao
“egoísmo racional” proposto por Tchernichévski,
no qual a compaixão não aparece enquanto um
sentimento espontâneo, mas um imperativo da
racionalidade.17 Vemos que o autor lamenta a
perda de valores humanos tradicionais em um
mundo modernizado.
O crime de Raskolnikov ficaria justificado
desde que ele pudesse se incluir na categoria
dos homens extraordinários, aqueles que,
segundo suas próprias palavras, são “propriamente indivíduos”. Na realidade, trata-se de
uma confusa e ingênua aposta juvenil: se ele
fosse capaz de matar e convencer os outros
e a si mesmo da verdade de seu raciocínio,
tornar-se-ia um Napoleão, (re)conquistando o
paraíso perdido, a Nova Jerusalém. A “religião”
que Raskolnikov propõe não é propriamente
uma religião de estado, como o “chigaliovismo”
– este facilmente comparável ao que algumas
décadas mais tarde seria o Stalinismo – , mas

uma espécie de “religião” do indivíduo absolutamente singular e superpoderoso (ou, em
suas palavras, “extraordinário”). Novamente
temos a questão do autoritarismo presunçoso,
que estabelece a distinção elitista entre os que
tudo podem governar o próprio destino, assim
como o do resto da humanidade, e as massas
“ordinárias”, a serem conduzidas.
O demônio suicida: Kirílov, Stavroguine
e o memorialista do subsolo
Em consonância com o “assassinato lógico”
cometido por Raskolnikov, está o “suicídio lógico” (como o próprio personagem o denomina)
de Kirílov.
Kirílov tira a própria vida para seguir um plano de tornar-se Deus. A lógica seria a seguinte:
se não existe Deus (o personagem, vale lembrar,
é ateu), não existe a vontade divina, onipotente,
regendo os homens e a Terra. Assim, a única
vontade existente é a do indivíduo.
“Se Deus existe, toda vontade lhe pertence, e fora dessa vontade nada posso. Se ele
não existe, toda vontade me pertence, e devo
proclamar a minha própria vontade. (...). Será
possível que não exista ninguém, no planeta
inteiro, que, acreditando na sua própria vontade, atreva-se a proclamar essa vontade na sua
forma suprema? (...) Quero proclamar minha
própria vontade. (...). Tenho que meter uma
bala na cabeça porque o suicídio é a manifestação suprema da vontade. (...). Reconhecer
a inexistência de Deus e não se compenetrar
da própria divindade é uma estupidez, porque
do contrário, a única solução é o suicídio. Se
o reconheces, tu és um rei, e não te matarás,
mas viverá na glória. Um único deve matarse: o primeiro; senão, quem o começaria e
provaria? (...) Todos os homens são infelizes
porque têm medo de proclamar a sua própria
vontade. (...). o meu gesto salvará todos os
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homens. (...). O atributo da minha divindade
é meu livre arbítrio”.18
O “demônio” de Kirílov é o voluntarismo.19
Assim como Raskólnikov não obedece às leis
dos homens e comete um crime, para provarse um “homem extraordinário”, Kirílov desafia
as leis da própria natureza. A natureza, isto é, a
vida, não mataria Kirílov. Ele próprio, movido por
sua própria vontade, se mataria. Assim, viraria
uma espécie de deus, inaugurando a era dos
homens-deuses, que não obedecem senão à
própria vontade.
O “demônio” de Kirílov é tão destrutivo
quanto o demônio do “Grande Inquisidor”, de
Raskolnikov ou de Piotr Stepanovitch, mas seu
movimento, ao invés de assassino, é auto-aniquilante. A natureza de todos esses “demônios”
é, na verdade, a mesma: presunção, voluntarismo, sanha de tudo poder, de tornar-se Deus.
Essas personagens são regidas por uma lógica
tão aguçada e tão hermeticamente fechada que
ela necessariamente as afasta da vida, transformando-as em assassinas ou suicidas. A vida
não é tão lógica, previsível e controlável como
pretendem Kirílov ou Raskolnikov em suas
lógicas individuais. Essas, de tão “matemáticas”
e idealizadas, de tão afastadas da realidade do
mundo, dos homens e da vida, tornam-se,
necessariamente, embriaguez, loucura e destruição: revolta, doença e “demônio”. O que se
tem aqui não é falta de racionalidade, é uma
racionalidade que, de tão absoluta e presunçosa, de tão fechada em si mesma, embriaga,
enlouquece e destrói.
Outro personagem dostoievskiano “embriagado” de racionalidade é o anônimo “homem
do subsolo”, de “Memórias do subsolo”. Ele se
declara “um homem doente”20 e “um camundongo de consciência hipertrofiada”21:
“Juro-vos, senhores, que uma consciência
muito perspicaz é uma doença. Uma doença au-
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têntica, completa (...). Quanto mais consciência
eu tinha do belo e do sublime, tanto mais eu
me afundava no meu lodo.”22
O seu “lodo”, o seu subsolo, é um sofrimento terrível que faz basicamente com que ele
desista de viver, entregando-se a uma terrível
e doentia inação. O subsolo afigura-se, assim,
como a negação da vida (não tão direta como
a de Kirilov) e o memorialista do subsolo é
também um suicida, ainda que não se mate propriamente, pois recusa o mundo (refugiando-se
e afundando-se no “lodo”) e a vida.
O homem do subsolo quer “o belo e o
sublime”, para as quais o mundo, a vida, representava um limite. Mas ele tinha “uma solução
apaziguadora: “Refugiar-me no que era belo e
sublime, em devaneios, claro”.23 Seu refúgio
era o subsolo, um “lugar” que ele criara para
si, isolado, alienado do mundo. Afinal, em que
medida o mundo – isto é: as pessoas concretas,
o contexto histórico, as relações sociais e intersubjetivas – é capaz de refletir, com perfeição,
o ideal do “belo e do sublime”?
Mas, se o subsolo era povoado de lindos
devaneios, era também o lugar de uma melancolia terrível, paralisante e doentia, de um
não conformar-se com os limites, impostos
pela vida, à realização de todos os desejos. O
homem do subsolo é aquele que reconhece os
limites da razão e da ciência. Se a razão pudesse
tudo, como acreditava Raskolnikov, seus desejos
seriam plenamente atendidos, e ele teria podido
conformar sua vida ao “belo e ao sublime”.
Mas a realidade, que ele desdenha e odeia, é
outra: “Mesmo atualmente, embora o homem
já tenha aprendido por vezes a ver com mais
clareza que na época bárbara, ainda está longe
de ter-se acostumado a agir do modo que lhe
é indicado pela razão e pelas ciências”.24
O século XIX, o século da civilização burguesa, do Iluminismo e da Ciência, descrito no livro
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como “o nosso século de negação”,25 acreditaria
que “todos os atos humanos serão calculados
matematicamente, como uma espécie de tábua
de logaritmos”, comenta ele, com um sarcasmo
corrosivo.
O homem do subsolo, assim, não acredita
na razão ou na consciência humanas, não acredita na ciência, nos homens ou em Deus. Mas
ele não abre mão de seus “devaneios”, de sua
sanha parecida com a dos demais “demônios”
descritos até aqui, de tudo poder. A diferença é
que esse homem não tem qualquer proposta,
qualquer projeto “diabólico” que seja para “corrigir” a vida ou o mundo, e isso o joga em uma
melancolia doentia e na mais completa inação.
Ele quer ser Deus (perfeição absoluta), mas não
tem qualquer ilusão de poder transformar-se em
Deus (como a tinham Kirílov, Piotr Stepanovitch,
Raskolnikov, etc), e, por isso, não se perdoa,
desprezando-se terrivelmente, se considerando
um “camundongo de consciência hipertrofiada”.
O camundongo, incapaz de perdoar a si ou à
humanidade, segue numa espécie de morte
em vida, enterrado no subsolo e recusando-se,
como um suicida, a viver.
Outro personagem suicida de Dostoiévski
é o entediado, melancólico e indiferente Stavroguine,
de “Os Demônios”.
Stravoguine,
Ao contrário de Kiarriscamos dizer,
rilov, ele não tira
pode ser considerado
a própria vida por
o mais niilista dos
acreditar na possi“dem nios”
bilidade de tornarse Deus, ou por
possuir qualquer projeto nesse sentido. Cínico
e descrente comete suicídio, mas de absoluta
desilusão, de tédio e melancolia.
Nos cadernos de anotações de Dostoiévski,
nos quais o autor definia resumidamente o

ô

caráter dos personagens dos romances, está
escrito sobre Stavroguine: “O Príncipe – um
homem que ficou entediado. Produto do século
russo. É altivo e sabe como ser ele mesmo, isto
é, manter-se afastado dos aristocratas, ocidentalistas, dos niilistas [...] (mas para ele permanece
a questão – o que é ele mesmo?). Ele responde
– ‘nada’. Mas essa é uma natureza elevada e
ser nada não o satisfaz e atormenta-o. Não
descobre qualquer fundamento em si mesmo
e fica entediado.”26
Stravroguine passeia, transita sem se apegar,
sem conseguir de fato acreditar, por crenças
e ideologias diversas, como a eslavofilia e o
niilismo, inspirando as idéias de personagens
tão díspares e antagônicos como Chatov, Kirílov e Piotr Stepanovitch. O “Príncipe” percorre
todas as causas, mas não se filia a nenhuma
delas – a causa “diabólica” de Petrusha, seus
ideais e desejos autoritários, não o atraem, não
conseguem fazê-lo abandonar a descrença e a
indiferença – nem tampouco é capaz de se identificar a qualquer grupo ou a qualquer indivíduo.
Produto do fin de siècle russo, a personagem
incorpora uma dúvida visceral e o mais absoluto caos mental. Sua personalidade, apartada
do mundo, desviada da vida, encerrada em si
mesma, o conduz ao nada. No nada, no vazio,
Stavroguine não descobre o sossego, mas o enfado e a angústia, a insatisfação e a tormenta. A
impossibilidade de encontrar um sentido maior
fora de si mesmo – uma causa, por mais terrível
que fosse (como a de Petrusha), ou a salvação
divina (à qual tenta recorrer, sem sucesso, no
auge do desespero) – não é compensada por
qualquer descoberta de sentido em si mesmo,
e isso o conduz ao tédio, ao nada desumanizante. Stravoguine, arriscamos dizer, pode ser
considerado o mais niilista dos “demônios”. Para
ele, “o trono de Deus”, assim como sua vida,
estão, irremediavelmente, vazios.
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A absoluta relativização moral, além do tédio
que caracteriza Stravroguine, dá margem a um
comportamento cruel e absurdo – tentativas
desesperadas de “sacudir” a personalidade
adormecida, escapar do enfado, cometendo
atrocidades.27 Stravroguine excede todos os
limites, comprovando a tese de Ivan Karamázov
segundo a qual “num mundo sem Deus tudo é
possível”, quando, em São Petersburgo, levando
uma vida desregrada e ociosa, violenta Matriocha, uma menina de doze anos.28 A covardia
extrema do crime atormenta-o, e o “Príncipe”,
lembrando a personagem Svidrigáilov, de “Crime e Castigo”, um homem sensual e perverso
que também abusara de uma criança, é acometido por pesadelos, remorsos e delírios.
A imagem de Matriocha dias após a ofensa,
doente, emagrecida e desesperada, ameaçando seu algoz com o punho erguido, persegue
Stavroguine, aparecendo em suas alucinações:
“Diante de mim [...] vi Matriocha emagrecida,
com os olhos febris [...]; abanando a cabeça,
ameaçava-me com o pequenino punho. E nunca
coisa alguma neste mundo me foi tão dolorosa.
Era lamentável o desespero duma criaturinha
impotente, inteligência ainda informe, e que me
ameaçava (com quê? que me poderia fazer?),
mas que decerto só se acusava a si própria. [...].
Não lamento o meu crime [...]; unicamente aquele instante é que me é impossível [...] suportar,
pois desde então ela me aparece todos os dias e
sei com certeza que estou condenado.”29
A menina, de “inteligência ainda informe”,
acaba por enforcar-se, culpando-se pelo que lhe
fizeram. A mãe de Matriocha diz a Stavroguine
que, ainda viva, enquanto delirava de febre, a
menina afirmava: “Matei Deus”!30 O “assassino”
de Deus, apesar de Matriocha “acusar-se a si
própria”, é obviamente Stavroguine, que desafia
as leis divinas e comete a maior atrocidade, a
maior aberração.
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Em “Memórias da casa dos mortos”,
Dostoiévski se refere àqueles que matam por
ninharia, pelo prazer de transpor os limites do
sagrado, “tal como se estivesse[m] bêbado[s]
ou delirando de febre [ou “possuídos”]. Exatamente como se, ao ter infringido uma vez o
mandamento da lei de Deus, começasse[m] depois a gabar-se de que para ele[s] já não existe
nada de sagrado; como se se lhe[s] tivesse[m]
metido na cabeça saltar de uma vez por cima
de todo o direito e poder e se refastelasse[m]
na mais desenfreada e licenciosa liberdade;
de uma liberdade tão desenfreada que a si
mesmo espanta.”31
“Saltar por cima de todo o direito e poder”
é o que Raskolnikov faz – fracassando, porém
– quando põe em prática a teoria a respeito dos
“homens extraordinários” e comete o crime. A
liberdade “desenfreada”, a absoluta relativização
moral, não é uma liberdade de vida (o livre
arbítrio ou a livre expressão da personalidade,
defendidos por Dostoiévski), mas a “espantosa”
licenciosidade, a perversão. A tensão permanente entre lei (divina ou terrena) e liberdade
individual permeia a obra dostoievskiana e
marca sua estrutura dialógica.
Stavroguine desafia os limites do sagrado
e atinge essa liberdade “tão desenfreada que
a si mesmo espanta”, chegando a cometer
o mais perversos dos crimes. De maneira
análoga ao trecho que acima destacamos, a
personagem afirma:
“Constatei claramente que não compreendia e não sentia o Bem e o Mal; não somente
eu perdera o sentimento de ambos, mas o Bem
e o Mal, em si, não existiam – não passavam
de preconceitos; e decerto me poderia libertar
de qualquer preconceito, mas, se atingisse essa
liberdade, estaria perdido.”32
Perdido, Stavroguine procura salvar-se,
escrevendo um documento confessando o
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crime. Stavroguine apresenta-o ao monge Tikhone, anunciando-lhe o desejo de publicar a
confissão e colocar-se, desta maneira, à mercê
da humilhação e do escárnio públicos.
Sobre o documento, o narrador observa:
“Esse documento é obra da doença – obra
do diabo que se apoderara daquele homem.
Lembra a situação de um enfermo, sofrendo
dores violentas, que se agita desesperadamente no leito. [...]. O traço dominante nesse
documento é a terrível e sincera necessidade
de castigo, necessidade de cruz, de suplício.
E, entretanto, essa sede de crucificação tortura
um ente que não tem fé na cruz.”33
A falta de fé na cruz, a falta de fé em si
mesmo (onde “não encontra fundamento”)
e nos seres humanos, colocam por terra o
desejo de redenção de Stravroguine. O monge explica-lhe que, para redimir-se perante a
humanidade, é preciso transpor o orgulho,
“demônio” que atormenta o rapaz; é preciso
humildade e amor (cristãos), sentimentos dos
quais o desdenhoso “Príncipe”, que não apenas despreza, mas até sente prazer em chocar
a opinião pública, é incapaz.34
Como buscar o julgamento e o perdão
daqueles que se despreza? Como redimir-se
perante o mundo e a si próprio quando se é
tomado pela descrença e pelo ódio em relação
a si e aos demais? Como buscar a cruz quando
não se acredita nela? Durante a visita a Tikhone,
o “endemoniado” brinca com um crucifixo de
marfim entre os dedos, fazendo-o, inadvertida,
porém significativamente, partir-se ao meio.
Stavrogrine está condenado. “Em que hei de
aplicar minhas forças?”35, pergunta o jovem ao
fim do romance, antes de suicidar-se diante
da impossibilidade de redenção. A imensa
força vital que nele existe é desperdiçada e
desviada, não encontrando uma razão de ser,
um fundamento, um “lugar” onde aplicar-se,

72 DIVÓRCIO

e transmuda-se, desta maneira, em força de
morte, aniquilamento.
O romancista russo identifica, e denuncia,
em seus personagens “endemoniados”, uma
realidade histórica em curso no Ocidente e na
Rússia, fazendo uma descrição viva e apaixonada da mesma. Os romances de Dostoiévski
travam diálogos com, e tecem críticas contra,
os valores, as angústias, o pathos modernos,
postos em questão através dos mesmos – o
individualismo, o ateísmo, a racionalização das
relações econômicas e interpessoais são alguns
dos “demônios” da modernidade aos quais o
autor dá expressão, compondo uma sinfonia de
vozes atormentadas.
Percorridas algumas das críticas de Dostoiévski à Modernidade, tentaremos agora esboçar,
de maneira geral, a proposta de redenção
elaborada pelo autor, que revela uma singular,
contraditória e rica fusão, dilacerada entre o
moderno e o tradicional.
A redenção (?): o “idiota” em DostoiÉvski
O personagem Chátov, de “Os Demônios”,
é aquele que encarna os ideais eslavófilos dos
quais Dostoiévski muito se aproximaria.36 Chátov havia feito parte do grupo revolucionário
comandado por Piotr Stepanovitch, mas é um
desertor. Ele também teria se envolvido com “as
novas idéias” vindas da Europa, como Dostoiévski, que, antes de sua prisão, havia sido adepto
das idéias de Fourier, autor que, como já vimos,
passa a criticar violentamente. Por isso, Otto
Maria Carpeaux afirma que Chatov personifica
o autor, não apenas em suas idéias, mas em
suas hesitações.37
Sobre as idéias declaradamente eslavófilas de
Chatov, podemos citar as seguintes passagens:
“Dizia que o catolicismo romano não é
mais cristianismo. Afirmava que Cristo proclamado por Roma sucumbira à terceira tentação
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condições de substituir
Deus, fornecendo “apenas
umas soluções baseadas
na força brutal”
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de Satanás, e que declarando à face do mundo
inteiro que Cristo não poderá vencer na Terra
se não possuir o reino terrestre, o catolicismo
proclamou o Anti-Cristo e perdeu todo o
mundo ocidental. A França sofria unicamente
por culpa do catolicismo, pois regenerado o
corrompido deus romano, não pudera encontrar um deus novo”.
Aqui temos novamente a crítica ao catolicismo, personificada na figura do Grande
Inquisidor, que não apenas não representaria
o verdadeiro cristianismo, mas a própria figura
do Anti-Cristo.
O verdadeiro espírito de Cristo estaria no
cristianismo oriental, bizantino, personificado,
em “Os irmãos Karamazov”, pelo starets Zozima. A França, através do Iluminismo, teria se
livrado do “Anti-Crito”, mas ainda sofreria no
ateísmo, sem encontrar um “deus novo.”
“A finalidade de qualquer povo, em cada
período de sua história, é unicamente a procura de Deus. [...]. Deus é a personalidade
sintética de todo o povo. [...]. Quando os povos
começam a ter deuses em comum, soa um
sinal de morte. Quando os deuses se tornam
comuns a vários povos, morrem esses deuses.
[...]. Quando vários povos tornam comuns suas
noções do bem e do mal, então esses povos
caem em decadência, então a própria distinção
entre o bem e o mal desaparece. [...]. Quanto
à Ciência, forneceu apenas algumas soluções
baseadas na força brutal; e principalmente na
semiciência – o mais terrível dos flagelos e que
só apareceu neste século”.
Vemos claramente aqui o fundo antiuniversalista do discurso de Chátov/Dostoiévski:
ter um deus comum, como o Deus católico,
universal por princípio e “espalhado” pelos
quatro continentes, é precipitar a morte desse
Deus; ter “noções comuns do bem e do mal”,
como aquelas propagadas pelo Iluminismo,

também espalhado pelos quatro continentes,
é “cair em decadência.” O Ocidente é, por principio, universalista – seu Deus e suas filosofias
(o Iluminismo, o Racionalismo, o Socialismo,
o Anarquismo, etc) são universais. Assim, o
autor defende a tradição, o “espírito do povo”
russo e as instituições russas (o tzarismo e a
Igreja Ortodoxa).
A Ciência (universal por definição), por sua
vez, não teria condições de substituir Deus,
fornecendo “apenas umas soluções baseadas
na força brutal”. Ela tem limites. O que não tem
limite, segundo Dostoiévski, é a sanha “demoníaca” de poder, plenitude e perfeição presente
nos homens que ele considera decadentes – os
niilistas, o homem moderno. Esse “demônio” os
atiraria em uma razão perversa, que se pretende
absoluta e não reconhece limites, tornando-se,
pois, loucura, ou “semiciência”.
Mas o ponto alto do discurso de Chatov
é esse:
“Povo nenhum pôde jamais se organizar
sobre a Terra em bases científicas e racionais.
(...). O socialismo é na sua essência ateu, porque proclamou desde o início que se propõe
a edificar a sociedade baseado unicamente na
ciência e na razão. Por toda a parte e sempre,
desde o começo dos tempos, a razão e a ciência
só desempenharam na existência dos povos, um
papel subalterno, a serviço da vida. Os povos se
constituem por uma força diferente, uma força
soberana, cuja origem se mantém desconhecida
e inexplicável. Essa força é o desejo inextinguível
de atingir um fim e ao mesmo tempo a negação
desse fim. Essa força é afirmação persistente
e infatigável do ser e a negação da morte. O
espírito da vida, como diz a Escritura, “as fontes
de água vivas”.38
Eis aí a redenção proposta por Dostoiévski:
o reencontro com o “espírito da vida”, que é o
reencontro com o (verdadeiro) Cristo.
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O Príncipe Mishkin, o “idiota” de “O Idiota”,
volta à Rússia após ter se curado de “uma grave
enfermidade”. Mishkin vivia às voltas com crises
de epilepsia, seguidas de quadros de melancolia
profunda, e, por isso, é conduzido à Europa para
tratamento médico.
Quem sai da Rússia é um homem sofrido,
de consciência e humor embotados, que se
deixa conduzir com passividade e indiferença:
“Quando me conduziram da Rússia através
de várias cidades alemãs, eu ficava só olhando,
em silêncio e não fazia nenhum tipo de pergunta. Isto aconteceu depois de uma série de
ataques fortes e angustiantes de minha doença,
e se a doença se intensificava e os ataques se
repetiam várias vezes, eu sempre caía em total
embotamento [...]. Minha tristeza era insuportável; dava-me a te vontade de chorar; eu sempre
me surpreendia e ficava intranqüilo: exercia uma
influência terrível sobre mim o fato de que tudo
era estranho. O estranho arrasava comigo.”39
E então, de súbito:
“Eu despertei totalmente dessas trevas [...]
pelo rincho de asno em um mercado da cidade.
O asno me deixou terrivelmente impressionado,
e sabe-se lá por que gostei extraordinariamente
dele, e ao mesmo tempo tudo pareceu iluminar-se de repente na minha cabeça. [...]. Desde
então gosto imensamente dos asnos. [...]. Passei
a fazer perguntas sobre eles antes de tudo porque nunca os havia visto e no mesmo instante
verifiquei que se trata do mais útil dos animais,
trabalhador, forte, paciente, barato, resistente; e
através desse asno gostei subitamente de toda a
Suíça, de sorte que toda tristeza anterior passou
por completo.”40
Mishkin não possui os delírios de grandeza e divindade tão presentes nos “demônios”. Ao contrário, ele valoriza o laborioso,
o paciente, o barato, o forte que é frágil – é
apenas um burro.
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Na recuperação de Miskin, além do asno
laborioso e sofrido, contribuem as crianças da
aldeia onde o príncipe fora tratar-se; elas se
tornariam suas grandes amigas e companheiras – o príncipe sabia falar às crianças porque
tinha, ele mesmo, uma alma infantil. Mas, além
das crianças, havia Marie, uma frágil e infeliz
mulher, que, à semelhança da personagem
Sônia, de “Crime e Castigo”, era inocente e
escorraçada, uma “humilhada e ofendida” que,
mesmo sob as piores humilhações e injustiças,
não perdera a bondade ou a doçura. Mishkin,
Marie e as crianças formam uma espécie de
tríade a qual incorpora o espírito da inocência
e da compaixão.
A força do asno, a força de Mishkin, de Marie, de Sônia e das crianças é a força para a qual
Raskolnikov, no epílogo de “Crime e Castigo”,
rende-se. Inteiramente debilitado, tendo chegado ao limite de sua dor, Raskolnikov, como
Mishkin, vê desvanecer toda a sua tristeza:
“O que significavam todos os suplícios do
passado? (...). Agora ele não resolvia nada de
modo consciente, apenas sentia. A dialética dera
lugar à vida, e na consciência devia elaborar-se
algo inteiramente diferente”.41
A força para a qual Raskolnikov sucumbe
é a vida, aquela “fonte de águas vivas” da
Escritura, mencionada por Chátov. Quando
Raskolnikov desiste da sanha demoníaca de
controlar matematicamente, racionalizar até
os limites da própria loucura, o que não é
inteiramente racional, controlável, ou “consertável” – a vida – ele está curado, redimido.
Raskolnikov renasce para a vida, se reconecta
ao mundo, saindo se deu “subsolo” ideal, no
qual “homens extraordinários” governam os
destinos próprios e de toda a humanidade,
e volta a viver. Na fragilidade humana, na
fragilidade de Sônia, o farrapo humano que
conduz Raskolnikov à redenção, está a cura, a
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verdadeira força, a verdadeira vida, que é frágil,
pouca, finita e imperfeita, e, à semelhança do
asno, não pretende ser mais que isso. Na sanha
de tornar-se Deus, na revolta contra a vida e
suas falhas, está a doença – o demônio.
Na reivindicação moderna da autocons
ciência, do ilimita
do como o possível
e desejável lugar
O nacionalismo
do homem, está
messi nico de
Raskolnikov, pos
Dostoiévski, assim
suído pelo demônio
como suas cr ticas à
da revolta e da meModernidade, s o de
lancolia. Em Cristo
fundo rom ntico
(pobre, frágil, mortal), personificado
por Sônia, mulher do povo, distante das idéias
“europeizantes” que atormentavam Raskolnikov,
a cura, a vida em oposição ao ideal moderno de
perfeição, de tudo poder e tudo querer.
A “idiotia” de Mishkin, não é estupidez, burrice,
mas se refere, antes, ao Idiota como aquele que
atingiu o limite do saber, e que, com doçura e jovialidade, sem a revolta, a amargura e a melancolia do
“homem do subsolo” e outros “possessos”, acolhe
a impossibilidade de tudo saber e tudo poder.42
Ou, “deixa a dialética dar lugar à vida”.
Isso não quer dizer que Dostoiévski se
oponha à razão, à ciência ou à civilização. A
questão é que, como diz Chátov, a ciência e a
razão estariam, sim, a serviço da vida, sendo
bem-vindas, mas não se colocariam, e nem se
poriam colocar, acima da vida. Caso contrário,
cair-se-ia em presunção, na revolta, na loucura
e na desumanização – no “chigaliovismo” ou no
subsolo. O autor faz questão de apontar para os
limites da ciência e da razão, e propõe uma solução espiritual/existencial. Algo que podemos
chamar de “salto” do homem embriagado pelo
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voluntarismo e o desapontamento modernos,
de volta para a vida, para o espírito de Cristo, o
qual residiria, por sua vez, no espírito religioso
do povo – o povo russo, o Cristo ortodoxo. Nisto
reside sua eslavofilia. Esse movimento, esse
“salto”, é gigantesco: da morte (extravio em
relação à vida, em um individualismo doentio,
em uma razão voluntarista e paralisante) para
a ressurreição no povo e/ou em Cristo.
O nacionalismo messiânico de Dostoiévski,
assim como suas críticas à Modernidade, são
de fundo romântico, em grande medida voltados para valores tradicionais ameaçados pela
contemporaneidade. Entretanto, o romantismo,
ao reclamar de forma nostálgica e, por vezes,
conservadora, formas passadas diluídas no
presente, pode também ser, ele próprio, uma
crítica moderna à Modernidade. Afinal, como
é possível reclamar, ou sentir nostalgia por,
alguma coisa, se não a tivermos, previamente
e em alguma medida, perdido?
Ao mesmo tempo em que condena com
paixão o individualismo e o ateísmo modernos,
a obra e o pensamento (as questões, críticas e
propostas) e até a personalidade de Dostoiévski,
não seriam sequer concebíveis sem os mesmos.
A dúvida quanto à existência divina, e o questionamento das contradições e injustiças do mundo
de Deus, não poderiam ser expressas, de forma
tão enfática e problemática, por alguém cuja
experiência histórica (assim como a própria fé)
não estivessem marcadas pelos questionamentos essenciais da modernidade – interrogações
dilacerantes exploradas pelo romancista através
dos seus (e dos nossos) demônios.
E assim, Dostoiévski, quase apesar dele
mesmo, se constrói como um autor moderno,
com as dilacerações de um Diógenes contemporâneo à procura de Deus.
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NOTAS
1. Citado em VENTURI, F. El populismo ruso. Madri: Alianza
Universidad, 1985, p. 591.
2. O revolucionário Tkatchev (para quem o Estado deveria ser
conquistado e assumido por uma elite revolucionária, noção
presente anos depois em Lênin) foi contemporâneo e companheiro de Nechaiév nas idéias e nas atividades de agitação do
movimento estudantil. Juntos, eles escreveram o Programa de
Ações Revolucionárias. Ver VENTURI, F. op. cit., p. 591.
3. Não se tem certeza sobre a autoria deste panfleto, atribuída
ora a Bakunin, ora a Netcháiev, ou aos dois em colaboração,
hipótese considerada mais provável.

6. A carta está reproduzida integralmente em FRANK, J. Sobre
o prisma russo. Ibid. pp. 156 a 158.

28. O capítulo “Em casa de Tikhon”, no qual Stravroguine
confessa seu crime, foi suprimido pelo editor Katkov, que,
para indignação de Dostoiévski, recusou-se a publicá-lo,
considerando-o chocante e ofensivo. Os originais do capítulo
suprimido foram encontrados entre os papéis de Dostoiévski
anos após sua morte, e as edições contemporâneas de “Os
Demônios” normalmente o incorporam.

7. Id. Ibid. p. 154.

29. DOSTOIÉVSKI, F. Os Demônios. op. cit. p. 635.

8. DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os demônios. Rio de Janeiro: José
Olimpo, 1952, pp. 571/572.

30. Id. Ibid. 623.

4. O documento está transcrito em VENTURI, F. op. cit. pp.
595 a 597.
5. Id. Ibid. p. 594. Grifos meus.

9. Id. ibid. p. 575.
10. Id. ibid. pp. 589 a 593.
11. Em suas duras críticas à Europa, os eslavófilos não poupavam o catolicismo, afirmando que a Igreja, ao assumir
enorme poder político, teria cedido à tentação e traído a
verdade, pronunciada pelo próprio Cristo, de que o Reino de
Deus estaria nos Céus, desvinculado de riquezas e poderes
terrenos. Ver WALICKI, A. op.cit.
12. DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os irmãos Karamazov. Rio de
Janeiro: José Olimpo, 1952, p. 495.

31. DOSTOIÉVSKI, F. Memórias da casa dos mortos. op. cit.
p. 116.
32. DOSTOIÉVSKI, F. Os Demônios. op. cit. p. 628. Joseph
Frank observa que esse trecho guarda grande semelhança
com o discurso proferido por Spechniev durante reunião do
círculo Petrachévski. De maneira análoga a Stavroguine, o
revolucionário teria dito: “Categorias como beleza e feiúra,
bom e mal, nobre e baixo, sempre foram e sempre serão
uma questão de gosto”. Ver FRANK, J. Dostoiévski: Os anos
milagrosos. op. cit. p. 607.
33. Id. Ibid. p. 614.

14. DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Crime e Castigo. São Paulo: Ed. 34,
2001, pp. 269-270. Grifos do autor.

34. A humilhação, o suplício (a “necessidade de cruz”) também aparece em Crime e Castigo quando Sônia aconselha
Raskolnikov a confessar seu crime em público e pedir perdão,
martirizando-se.

15. DOSTOIÉVSKI, Os Demônios, op. cit. p. 593

35. Id. Ibid. p. 1010.

16. DOSTOIÉVSKI, F. Crime e Castigo. Ibid. p. 31.

36. Os eslavófilos eram membros da elite intelectual russa e
defensores de um nacionalismo exaltado de fundo romântico.
Eles mantinham grandes reservas – de fundo social, moral
e cultural – em relação à Europa e, muito especificamente,
à modernidade européia. Sua visão crítica baseava-se em
valores morais que estariam se perdendo no Ocidente (este,
enredado na degradação econômica, na proletarização, no
alto preço social e moral pago pelas nações industriais) e se
encontrariam, supostamente, conservados nas bases comunitárias da sociedade agrária russa (em particular, a comuna
rural – o mir – e suas assembléias consagradas pelo costume
– a obschina) expressão máxima, segundo se acreditava, da
mentalidade popular russa. Sobre os ideólogos eslavófilos e
suas contribuições, ver WALICKI, A. The slavophile controversy:
history of a conservative utopia in nineteenth century russian
thought. Oxford: Clarendon Press, 1975.

13. Id. ibid. p. 492.

17. Ver TCHERNICHÉVSKI, Nicolai. Que Faire? Les hommes
nouveaux. Paris: Éditions des Syrtes, 2000.
18. Id. ibid. pp. 933/934. Grifos meus.
19. FOGEL, Gilvan. “Dostoiévski: voluntarismo = niilismo”. In:
Revista Sofia, ano I, outubro, 1994, pp. 93 a 129.
20. DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Memórias do subsolo. São Paulo:
Ed.34, 2000, p. 15.
21. Id. ibid. p. 23.
22. Id. ibid. p. 18 e 19.
23. Id. ibid. p. 70.
24. Id. ibid. p. 37
25. Id. ibid. p. 32.
26. Citado em FRANK, J. Dostoiévski: Os anos milagrosos.
Ibid. p. 531. Grifo meu.
27. Em “Memórias do Subsolo”, o narrador refere-se a fato
de que Cleópatra, por divertimento, cravava alfinetes de ouro
nos seios de suas escravas. Ver DOSTOIÉVSKI, Memórias do
Subsolo. op. cit. p. 37. Joseph Frank chama atenção para a
admiração de Dostoiévski pelo poema “Noites Egípcias”, de
Pushkin, no qual a caprichosa rainha oferece uma noite de
amor em troca da vida daquele que recebesse seus favores.
Segundo a interpretação dostoievskiana, expressa na revista
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Vriêmia, Cleópatra é representante de um mundo decadente,
que “perdeu toda fé”, no qual “as perversões mais monstruosas” se tornam rotineiras, pois “para suprimir a ausência de
impressões espirituais mais elevadas, os nervos e o corpo são
aguilhoados por tudo aquilo o que é capaz de despertar a sensibilidade”. Diante de tamanha decadência e falta de sentido,
“somente uma sensação violenta” pode substituir o tédio,
o enfado. Essa psicologia da decadência, tão presente nos
romances do autor, aplica-se de maneira muito significativa ao
cruel e desencantado Stavroguine. Ver FRANK, J. Dostoiévski:
Os efeitos da libertação. op. cit. pp. 136 e 137.

37. Ver CARPEAUX, Otto Maria. “Introdução”. In: Os irmãos
Karamázovi, op. cit.
38. DOSTOIÉVSKI, F. Os Demônios. op. cit. pp. 356 a 358.
39. DOSTOIÉVSKI, F. O idiota. São Paulo: Ed. 34, 2002, p. 78.
40. Id. Ibid. pp. 78 e 79.
41. DOSTOIÉVSKI, F. Crime e Castigo, op. cit. p. 559
42. Sobre a redenção em Dostoiévski, ver FOGEL, Gilvan.
“Dostoiévski: voluntarismo = niilismo”. In: Revista Sofia, ano
I, outubro de 1994.

“Double Indemnity” (“Pacto de Sangue”)

“ASPHALT JUNGLE” (“O SEGREDO DAS JÓIAS”)
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Uma antena de rádio do tamanho do mundo transmitindo uma mensagem em código
Morse “an rko radio picture”, alta tecnologia nos anos 30, o telégrafo sem fio, o rádio e o
cinema. O que mais se podia querer, além de uma dose de uísque, puro, um copo d’água
(“as a chaser ”) para cortar a agressividade da bebida sem atrapalhar o sabor e o aroma
e um cigarro Continental sem filtro, o mais próximo que se pode chegar do Chesterfield? E
não se preocupe, nos anos 30, 40 e até 50, os cigarros eram inofensivos e, além do mais,
sem a fumaça, como criar a ilusão de espaço, de profundidade e uma atmosfera sombria,
corrupta, às vezes até romântica?

“Isto é chá gelado, aceita um copo?”
“Aceito, se a garrafa de cerveja não estiver funcionando.”
“Double Indemnity” (“Pacto de Sangue”), 1944

O diretor de fotografia pode ser John F.Seitz, Nicholas Musuraka ou John Alton. Os bons
fotógrafos sabem que nos filmes em preto e branco é preciso iluminar com talento e arte para
desenhar com a luz e as sombras um espaço em três dimensões e a fumaça faz o truque.
Se o diretor é Jacques Tourneur, Fritz Lang ou Anthony Mann e Robert Mitchum ou Robert
Ryan estão no elenco, podemos afirmar, na prática, que está começando um filme noir.
Na teoria os críticos discordam, como sempre fazem. Discordam, discutem, estabelecem
regras e classificam. Não aprendemos muito com a maioria deles, a não ser talvez a organizar
os filmes, cada um na sua prateleira.

“A experiência me ensinou a nunca confiar num policial.
Quando você pensa que ele é bom, ele resolve cumprir a lei.”
“Asphalt Jungle” (“O Segredo das Jóias”), 1950
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“THE BLUE DAHLIA” (A DÁLIA AZUL)

“OUT OF THE PAST” (“FUGA DO PASSADO”)

Paul Schrader, o diretor de “Cat People” (“A Marca da Pantera”), diz que “geralmente a expressão “filme noir ”
se refere às produções de baixo orçamento da década de 40 até os primeiros anos 50, filmes fotografados
nos becos sombrios e úmidos das grandes cidades, onde a corrupção e o crime são quase inevitáveis”.

“Bebo todas, em qualquer lugar, a qualquer hora. Vou onde quero,
com quem quiser. Sou esse tipo de mulher.”
“The Blue Dahlia” (A Dália Azul), 1946

A expressão “filme noir ” foi criada na França e não se refere apenas à fotografia à meia-luz e às ruas
escuras, mas aos sentimentos dos personagens, suas dúvidas, seus desejos, suas angústias, sua humanidade.
O curioso é que os antecendentes das histórias narradas nesses filmes estão na literatura de Edgar Allan Poe,
o escritor americano inventor do detetive que pensa. O investigador do Poe se chamava C. Auguste Dupin,
era francês e parisiense e suas histórias aconteciam nas ruelas escuras da Cidade Luz.

“Sempre me perguntava o que teria acontecido com ele. Um dia,
passando por aqui vi o nome dele numa placa.”
“Mundo pequeno.”
“É... ou uma placa grande.”
“Out of the Past” (“Fuga do Passado”), 1947

Esses filmes talvez sejam o maior acervo da melhor fotografia em preto e branco de Hollywood. Joseph
Ruttenberg é o autor de uma das mais bonitas e dramáticas aberturas do cinema, um passeio aéreo sobre
a ilha de Manhattan e os arranha-céus de Nova York em Side Street (“Pecado Sem Mácula”), 1950, dirigido
por Anthony Mann. Daniel L.Fapp repetiria a mesma abertura, em cores e Panavision em “West Side Story”
(“Amor, Sublime Amor”), 1961, dirigido por Robert Wise e Jerome Robbins.
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A realização da fotografia é certamente do diretor de fotografia, a
idéia da abertura é provávelmente do diretor do filme, mas quem sabe?
Os filmes são a mais coletiva das criações.

“Você tem sempre uma explicação na ponta da língua...”
“O que você queria, que aprendesse a gaguejar?”
“The Maltese Falcon” (“Relíquia Macabra”), 1941

Edgar Allan Poe, Conan Doyle e Agatha Christie foram a inspiração
básica para as histórias dos filmes noir, para a estrutura dramática, o
enredo, mas o estilo foi definido por escritores como Dashiell Hammett
e Raymond Chandler, que começaram nas revistas de novelas baratas
(dime novels, pulp fiction) e seriam uma enorme influência no estilo
da ficção americana no século XX, com seus diálogos cínicos, irônicos,
“LADY IN THE LAKE”
(“A DAMA DO LAGO”)

concisos.

“Ele é um detetive muito conhecido, por isto suas
histórias são autênticas, vigorosas, cheias de vida,
cheias de... cheias do que mais, Mr. Marlowe?”
“Frases curtas.”
“Lady in the Lake” (“A Dama do Lago”), 1947

O escritor James Ellroy, autor de L.A.Confidential, diz que os filmes
noir tratam de um único grande tema: “você está f...! Acabou de conhecer
uma mulher maravilhosa, está a um passo do melhor sexo da sua vida,
mas, em pouco tempo, duas ou três semanas, será acusado de um crime
que não cometeu e vai acabar na câmara de gás”.

“THE MALTESE
FALCON” (“RELÍQUIA
MACABRA”)
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“Vou pra cama, lá não me meto em encrenca.”
“Você acha?”
“His Kind of Woman” (“Seu Tipo de Mulher”), 1951

“HIS KIND OF WOMAN” (“SEU TIPO DE MULHER”)

Sexo é o tema de todos os filmes noir, mas esses são
filmes dos anos 40 e 50 e o assunto era tratado num tom
quase incompreensível para os espectadores de hoje em
dia. Sexo naquele tempo era alguma coisa de que não se
falava em público, pelo menos em voz alta. Era misterioso,
escondido, talvez mais intenso, por ser proibido. De qualquer
maneira, estava presente do princípio ao fim dos filmes,
através da música, dos gestos, das intenções. Sempre insinuado, sugerido, principalmente pelos diálogos.

“Preciso de um drinque. Do que
você precisa, Miss Doyle?”
“Bem... digamos, um drinque.”
“CLASH BY NIGHT” (“SÓ A MULHER PECA”)

“Clash by Night” (“Só a Mulher Peca”), 1952

Nos filmes noir, o mundo está desorganizado, quase tudo
é visto de um ângulo nunca paralelo, quase sempre obliquo,
a câmara está quase sempre inclinada, os personagens meio
escondidos, seja numa rua mal iluminada ou nas sombras
de uma floresta noturna, nada se revela por inteiro, nada
é o que parece. Por isto tudo é um cinema mais real, mas
são filmes moralistas como o cinema sempre é.
O final feliz dos filmes não é um privilégio de Hollywood,.
A arte em geral é moralista, não no sentido burguês do que
é correto ou incorreto, mas num sentido mais importante,
talvez por pensar que o ser humano precisa seguir em
frente, sair das cavernas.
Mesmo que consiga apenas, depois do “the end ”, sair
do cinema.

“As melhores despedidas são curtas. Adieu.”
“The Maltese Falcon” (“Relíquia Macabra”), 1941

caulos@globo.com
O articulista é desenhista de humor e pintor

“THE MALTESE FALCON” (“RELÍQUIA MACABRA”)
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“A Honra o convida, a Glória o chama.
Um generoso Príncipe e toda a nação
o esperam. Venha Hércules redivivo,
e com seus nobres esforços, ajude a
dominar a Hidra de cem cabeças de
um terrível Despotismo. O Ocidente
da América está a salvo pela
virtude de seu Braço... O Sagrado
Estandarte da Independência está
vitoriosamente desfraldado dos
Galápagos às ilhas de Cedro na
Califórnia! Venha já e proporcione
às nossas Armadas Navais a
maravilhosa ordem e a incomparável
Disciplina da Poderosa Albion.”
Extrato da Carta do Governo Imperial Brasileiro convidando
o mercenário britânico Lord Thomas Cochrane para assumir o
comando da Marinha do Brasil em novembro de 18221.
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s margens plácidas do Ipiranga jaz um monumento desvalido, acossado pela fuligem e pelo descaso. De um pulo
só, sem molhar os pés, o riacho pode ser atravessado.
Um visitante estrangeiro seria levado a crer que ali nada
de grande relevância tenha ocorrido. É comum que países periféricos
construam monumentos para glorificar irrelevâncias e, portanto, bem
provável que nesse estranho país da América do Sul um figurão local,
numa batalha obscura e miserável, tenha partido desta para a melhor
(se bem que todas as batalhas são miseráveis; deixemos para a cena
apenas o obscuro).
Não. De fato, não rugiram os canhões, ninguém tombou, nem se
ouviu qualquer turba em frenesi de combate. Apenas o tal grito de Pedro I, famoso, embalsamado e estilizado despudoradamente na pintura
de Pedro Américo. Uma tentativa de tornar épico um episódio carente
de pompa.
A beira de um córrego qualquer teria o príncipe regente declarado a
independência como quem edita uma medida provisória? A frustração
se instala em nosso peito varonil e assim nos perguntamos por que a
independência não foi obtida a tapa, daquele jeito “porreta” como os
tais franceses emplacaram sua revolução? Ou do modo como fizeram
os americanos do norte, ao recusarem o bom e velho chá inglês?
Nossa história foi bem diferente. Mas teve lá seus tapas..
O processo concreto de independência do Brasil tem como marco
peculiar um evento de caráter único - a transferência de um monarca
e sua corte para uma colônia além-mar e a elevação dela, sete anos
mais tarde, à condição de Reino Unido. Os portugueses, abandonados
à própria sorte e sob a tutela inglesa, não se conformaram com a prolongada estadia de Dom João em nosso paraíso tropical. Justamente
enciumados, encetaram a Revolução Constitucional do Porto chamando
o Rei às falas em Portugal, episódio que bem figuraria num hollywodiano
o “Retorno do Rei”.
Permanece na terra brasilis seu filho Pedro, como regente. Ele se
equilibra dentro de uma postura convenientemente dúbia. Exerce sua
autoridade de príncipe português sobre as forças lusas no Brasil enquanto erige, sobre a estrutura deixada da Corte transferida, as bases de
um governo autônomo. No congresso português, os representantes das
províncias brasileiras se limitam à defesa da autonomia administrativa
e da liberdade comercial – não se fala abertamente na independência
do Brasil.
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Para garantir a
integridade territorial,
foi necessário mais
que o grito
diante dos
enclaves portugueses
na Bahia, Maranhão e Pará
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O confronto se cristaliza quando Pedro contraria a determinação lisboeta de também regressar a Portugal. Foi no Rio,
em 9 de janeiro de 1822, quando o regente faz a sua famosa
declaração “se é para o bem de todos e felicidade geral da
nação, diga ao povo que fico”. Encrava-se na história o obelisco
mais vistoso da emancipação do Brasil.
Já no dia 11 do mesmo mês, tropas portuguesas estacionadas no Rio, sob o comando do general Jorge de Avilez
de Souza Tavares, exigem o retorno do príncipe ocupando o
Morro do Castelo. Com o apoio de milícias brasileiras, Pedro
os desaloja e determina que regressem todos à Europa. Sob
os protestos de Avilez as ordens são cumpridas e no dia 15 de
fevereiro os três batalhões de infantaria, uma companhia de
artilharia montada e uma de engenheiros iniciam sua jornada
de regresso a bordo de sete navios-transporte, escoltados
pelas corvetas brasileiras “Maria da Glória” e “Liberal”. Ao
largo da costa baiana dois navios de transporte se evadem,
juntando-se às forças portuguesas estacionadas em Salvador.
O restante segue seu curso original. Após sua chegada, Avilez
é vítima da reprovação de D. João VI por ter o general relutado em obedecer às ordens de Pedro: “Você desobedeceu a
meu filho”, disse o Rei, negando-lhe a mão pra o beijo ritual
costumeiro2.
Decerto o projeto de independência tivera como arquiteto
D. João e como condutor o jovem D. Pedro. Durante todo o
processo de separação foi o rei de Portugal posto a par de
tudo o que acontecia. Pode parecer estranho, mas não é. D.
João era um rei politicamente encarcerado pela revolução
constituinte, quase um corpo estranho no Estado português,
um órgão transplantado sob risco de rejeição.
No Rio, o clima de “já ganhou” vinha se materializando
desde o ano anterior. Alçados meteoricamente à condição
de cosmopolitas, os cariocas lançaram o burburinho de uma
coroação prematura ainda em 12 de outubro de 1821, 23º
aniversário do príncipe. Nos 13 anos anteriores, a cidade
sofrera profundas transformações e desde a partida de D.
João VI tornara-se o útero de uma gestação surpreendentemente rápida de forças políticas, homens e confrarias de
expressão, especialmente influentes no destino imediato
dos brasileiros. Sobre o assunto comentara o general Avilez,
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certamente atemorizado: “Desde a partida de
Sua Majestade (...) formou-se logo hum partido
forte para desmembrar esta parte do Brasil da
Monarchia Portuguesa”3.
Se, por um lado, conservadores e liberais
divergiam sobre questões fundamentais, por
outro os arroubos portugueses de recolonização (promovidos pela Revolução do Porto)
os reuniram em torno de uma independência
viável, capitaneada pelo paulista José Bonifácio.
Assim, depois do “fico”, a grande roda se pôs
em movimento.
No primeiro semestre de 1822, a demanda
pela criação de um Conselho de Procuradores
das Províncias ganharia fôlego pra se tornar
a primeira assembléia geral e constituinte do
Brasil. Cônsules são nomeados para Buenos
Aires, Washington, Paris e Londres. A chancela
de Pedro passa a ser exigida para validação de
qualquer decreto português em território nacional (o “cumpra-se”). E, em agosto, a sociedade
maçônica “O Grande Oriente” dá como proclamada a independência fazendo correr a boa nova
pelas províncias do reino. Tudo conspirava para
um 7 de setembro involuntariamente esvaziado.
Uma espécie de “não tem jeito, remediado está”
ou como bem disse D. João VI após deixar o
Rio de Janeiro: “Pedro, se o Brasil seguir o seu
próprio caminho, que seja antes contigo, que
ainda me respeitas, do que com alguns desses
aventureiros”4.
O que se viu no prosseguir dos acontecimentos foi a mansa adesão das províncias do
sudeste do Império e com alguma resistência as
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do sul. Mas, como sabemos, o Brasil não acaba
no norte de Minas. Para garantir a integridade
territorial foi necessário mais que o grito diante
dos enclaves portugueses na Bahia, Maranhão e
Pará. Entram em cena as fortalezas de madeira,
as velas cheias em pano branco e o ribombar dos
canhões navais. It´s show time.

A

s precárias estradas entre o CentroSul e o Norte-Nordeste brasileiro
faziam das campanhas militares
terrestres epopéias da era moderna. Qualquer
pretensão de reprimir as iniciativas separatistas
passava obrigatoriamente pelo envio de forças
navais. Forças que o Brasil embrionário não
tinha condições de reunir e por para funcionar
apenas com os recém-declarados nacionais. A
participação de brasileiros natos na Marinha
fora coibida até então e mesmo os portugueses
que juraram lealdade ao Império do Brasil, poderiam “dar para trás” quando fosse necessário
engajar seus compatriotas. Seria preciso contratar mercenários pra vestir a camisa amarela.
Os bons na guerra naval eram os britânicos.
A marinha real produzira gerações de notáveis marinheiros desde a era de Elizabeth I.
Organização, profissionalismo e agressividade
constituíam caracteres relativamente comuns
entre os oficiais e praças de vossa majestade.
E a participação regular em grandes conflitos
nos séculos XVIII e XIX mantivera a marinha
em boa forma. Os marinheiros norte-americanos
herdaram um tanto desta tradição.
O cessar das guerras napoleônicas e da
guerra de independência dos Estados Unidos
disponibilizou uma grande quantidade de mão-
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de-obra qualificada, conforme ocorrera em
outros períodos de paz. Para captá-la foram
montados sistemas de recrutamento na Europa, capitaneados pelo marechal-de-campo
Felisberto Caldeira Brant Pontes e pelo Dr. Von
Schaeffer.
Von Schaeffer, nascido na Baviera, era
médico e farmacêutico, tendo acesso às cortes
brasileiras por meio da imperatriz Leopoldina.
Utilizando o porto de Hamburgo, despachou
para o Brasil grande quantidade de irlandeses
e alemães, de vagabundos a nobres de segundo
escalão. Com os primeiros recrutados formase, em 8 de janeiro de 1823, o 1º Regimento de
Estrangeiros. Alguns anos mais tarde, os mercenários do Exército seriam protagonistas de
graves distúrbios na cidade do Rio de Janeiro
e, segundo alguns autores, estariam envolvidos
num plano argentino para seqüestrar o imperador!
A cargo dos assuntos da Marinha na Europa encontrava-se o marechal Caldeira Brant.
Mineiro, nascido no seio da aristocracia colonial, Brant estudara quando jovem em Lisboa
formando-se com louvores na Real Academia
Naval. Transferido pra o Exército, por lá fez sua
carreira. Em abril de 1822, tomou conhecimento do “fico”. Estando em Londres a negócios,
resolveu prolongar sua estadia antecipando a
demanda brasileira por agentes qualificados
e confiáveis no exterior. A independência se
avizinhava e lá, onde estava, poderia ser útil ao
Império nascente.
As longas distâncias que separam a América
do Sul e a Europa promoviam atraso desmedido
na transmissão de ordens e notícias, especialmente escoadas pelos canais oficiais. Deste
modo, Brant toma conhecimento da independência do Brasil apenas em outubro e recebe a
primeira leva de correspondências imperiais,
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incluindo a sua nomeação como Encarregado
de Negócios em Londres e uma vaga instrução
pra que iniciasse o recrutamento de oficiais e
praças para o Exército e Marinha. Brant não
recebera, porém, qualquer lastro financeiro e se
vê diante de boa sorte de empecilhos adicionais.
O Brasil era entendido como uma zona de guerra
onde rebeldes lutavam contra a estrutura de
poder legalmente instituída. Segundo a Lei de
Alistamento no Exterior, datada de 1819, britânicos não poderiam se engajar em conflitos
onde a Grã-Bretanha fosse neutra (o caso da
guerra entre o Brasil e Portugal). E a obtenção
de empréstimos para uma nação em risco de
colapso, ameaçada pela antiga metrópole, era
um negócio nada atraente, que poucos estavam
dispostos a patrocinar.
Alarmado pelo envio de sucessivas expedições militares portuguesas à Bahia, Caldeira
Brant envidou árduos esforços pessoais e conseguiu enviar ao Brasil (sob sigilo) 450 homens
(entre oficiais e marinheiros) além de vasto
inventário de armas, munições e suprimentos para reparo e manutenção de navios. Ele
mesmo, em maio de 1822, havia antecipado
a necessidade de proceder aos preparativos
adequados e convidar o homem que ele considerava o único preparado para comandar a
armada brasileira: “O Chile tem declarado sua
independência. Não seria a propósito mandar
alguém a título de (...) negociar com Cochrane
para que viesse com os seus navios servir a
SAR5 (...)? Só o seu nome levaria o susto e terror
aos nossos inimigos.. Oiço que he muito amigo
do dinheiro, que está em discordia com S. Martin e tudo isso não concorrerá para acceitar o
partido?......e aquellas guarnições misturadas
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com as que tiveram as Fragatas do Rio de Janeiro formarão uma esquadra
segura. Para dizer a verdade, nunca teria completa confiança em marinheiros Portugueses, mas uma vez misturados com Inglezes ou Americanos,
tudo hiria perfeitamente”.6

L

ord Thomas Cochrane, cujo nome “levaria o susto e terror aos nossos
inimigos”, encarnava sem reservas a figura de lobo do mar. Ao longo
de muitos anos de serviço na Marinha de Vossa Majestade, provou
aos seus pares e aos inimigos sua competência, criatividade e ferocidade no
manejo de vasos de guerra, mesmo sob condições francamente desfavoráveis. Estamos na era dos navios de madeira, movidos a vela e armados com
dezenas de canhões. São veículos de trato especializado, exigindo dos oficiais
em comando vasto conhecimento de navegação, astronomia, meteorologia,
manobra de velas, artilharia e esgrima. Uma era em que se combate com
canhões, mas ainda é recorrente a abordagem e o combate corpo a corpo
nos conveses oscilantes.
Sua saída da Grã-Bretanha foi controversa e envolta por escândalos
financeiros. Na época em que fora sondado por autoridades brasileiras, Cochrane se preparava para deixar o serviço da Armada do Chile e se engajar
na Guerra de Independência da Grécia. Sobre o convite imperial, efetuado
pelo agente brasileiro em Buenos Aires, respondeu sem muito entusiasmo: “A
Guerra no Pacífico foi felizmente encerrada com a total destruição da força
naval espanhola e eu estou, naturalmente, livre para a cruzada de libertação
em qualquer outra parte do mundo. (...) Eu confesso, entretanto, que não havia
até agora dado atenção aos brasileiros; considerando que a luta pela liberdade
da Grécia – o mais oprimido dos estados modernos – me proporciona a mais
justa oportunidade para grandes desafios e empreitadas.”7
Como o Rio de Janeiro era escala obrigatória em sua viagem de regresso
à Europa, Cochrane se dispôs a ouvir as propostas pessoalmente. Em 13 de
março de 1823, ele chega à Cidade Maravilhosa aclamado como salvador da
pátria. Eram enormes os temores de que o porto do Rio fosse bloqueado por
forças navais portuguesas e a chegada do almirante inglês era tida como a
única esperança de sucesso para o Império. As poucas operações realizadas com portugueses ditos leais ao Brasil resultaram em fiasco e por sorte
a maior parte dos navios regressou intacta à capital, tendo experimentado
levantes de amotinados a bordo.
O Rio oitocentista era um lugar pitoresco muito diferente das paragens
chilenas na costa do Oceano Pacífico. O calor intenso, a natureza exuberante, condições sanitárias lamentáveis e uma população expressiva de negros
e mestiços chamavam a atenção de qualquer visitante europeu. Notava-se
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também que, estando uma guerra em curso, apinhavam-se na Baía de
Guanabara um sem-número de embarcações de todo tipo e modelo. Algumas delas faziam parte do tráfego regular de mercadorias da cidade,
importante entreposto comercial desde tempos coloniais. Contudo, no
âmbito da Marinha, havia disponível tão-somente um punhado de navios
para o recém-chegado lobo inglês.
Recebido por José Bonifácio e D. Pedro I, Cochrane aceita a proposta
após detalhada negociação e uma recusa à primeira vista curiosa: declinou da patente de almirante (isto porque o soldo de almirante português
era de valor irrisório). Para acomodá-lo na estrutura hierárquica é criado
o posto de “primeiro almirante” com remuneração superior em 500 libras
ao percebido pelo Comandante-em-Chefe da Marinha Real britânica
– algo equivalente a três vezes o soldo de qualquer outro almirante da
força. Na manhã do dia 15 de março, ele arregaça as mangas e põe-se
a inspecionar com D. Pedro os navios disponíveis da esquadra.
Em seu livro “Narrative of Services in the Liberation of Chili, Peru
and Brazil, from Spanish and Portuguese Domination”, (Volume 2),
Cochrane relata sua satisfação com a nau “Pedro I”, seu futuro navio
capitânia e com a fragata “Piranga”, de menor porte. Comenta o bom
estado e utilidade limitada da corveta “Maria da Glória” e se espanta com
o discurso recorrente de uma guerra contra “as forças parlamentares
portuguesas” e não contra o rei de Portugal – algo para ele indissociável. Queixa-se também de um número muito grande de portugueses
embarcados e da indisciplina reinante.
A guerra de independência do Brasil foi travada na época de ouro
dos navios a vela. As grandes batalhas eram travadas com as naus,
belonaves comumente armadas com cem ou mais canhões. Naus de
90 ou 74 canhões também compunham a primeira linha. A América já
presenciara, na luta pela independência dos Estados Unidos, os franceses (aliados dos norte-americanos) digladiando com os britânicos
num embate envolvendo nada menos que 43 navios de grande porte
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(Batalha de Chesapeake Bay). Na pequena armada brasileira, apenas a nau “Pedro I” teria
condições para tomar parte de refrega como
esta. Os demais navios serviam, conforme sua
aplicação em outras marinhas, para o ataque
e apresamento de navios mercantes inimigos
(guerra de corso) assim como para missões de
reconhecimento e escolta.
Ainda assim, a reunião de tão poucos meios
exigira um esforço colossal do governo e da
sociedade. O Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro encontrava-se outrora abandonado, consumido pela má administração e pela corrupção
vigente nos tempos joaninos. Precisou de nova
administração e investimentos para bem apoiar
a reforma e manutenção da nova esquadra. O
Brasil nascera à bancarrota, dado o desfalque
dos cofres públicos promovido pelo regresso de
D. João VI a Portugal. A Marinha teve que ser
reaparelhada à custa de doações populares.
A insatisfação de Cochrane quanto às tripulações era perfeitamente justificada dada a
situação desoladora do recrutamento no Rio,
conforme descreve o historiador Brian Vale:
“O Governo Imperial tinha razões para estar
satisfeito com o que havia sido conseguido então
até então. No entanto, até mesmo na undécima
hora, o êxito de seus esforços encontrava-se
ameaçado por iminente crise de mão-de-obra.
Se os navios menores fossem despojados de
pessoal, poderiam apenas serem fornecidas
tripulações mínimas aos maiores. Mas o espectro da viagem de Lamare persistia como
permanente advertência da falta de confiança
que inspiravam os portugueses e seu ânimo
rebelde. Mas o Brasil ainda dependia deles.
Apesar de todos os esforços do Governo, era
má a situação do recrutamento; poucos brasileiros tinham conhecimento sobre o mar, e os
que se apresentavam como voluntários eram a
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vagabundagem das docas. A administração iria
recorrer a medidas de extremo desespero – 50
condenados do navio-presídio foram perdoados
e enviados para bordo dos vasos de guerra como
marinheiros; uma ordem especial permitiu que
os escravos servissem como marinheiros; e
os recrutadores começaram a freqüentar as
tabernas agarrando marinheiros de qualquer
nacionalidade com emprego da força.”8
A situação de pessoal foi amenizada em 18
de março pela chegada da primeira leva de mercenários arregimentados por Caldeira Brant.
Distribuídos pelos navios, os compatriotas do
lorde inglês constituiriam precioso reforço
da qualidade técnica marinheira. Pelo menos
assim se esperava quando a pequena armada
imperial partiu do Rio de Janeiro, no início de
abril, com ordens expressas para bloquear a
costa da Bahia.

C

om a partida de Lord Cochrane, foi
suspensa a interdição do porto do
Rio de Janeiro, levada a termo para
garantir o sigilo dos preparativos da esquadra.
Com os navios estrangeiros liberados, seguiram
velozes as notícias da capital e em Salvador os
portugueses foram alertados de um ataque
iminente da pequena armada brasileira. Discutiam-se até então planos para que a esquadra
portuguesa, imóvel na Bahia, fosse posta em
movimento e enviada com presteza ao porto do
Rio de Janeiro, a fim de bloqueá-lo. Sob ameaça
de um ataque, os portugueses se fizeram ao mar
por motivo estrategicamente menor – deter a
ação do mercenário inglês.
Salvador era uma cidade sitiada e seu comandante, Inácio Luís Madeira de Melo, mantinhaABRIL • MAio • JUNHo 2008
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se resoluto a resistir. Os ataques realizados
por tropas brasileiras ordinárias e por forças
irregulares não constituíam assédio suficiente
para romper o sistema defensivo. Madeira de
Melo tinha garantido por mar o abastecimento
necessário e contava com a colaboração de portugueses e brasileiros avessos à independência.
Este núcleo mantinha-se intramuros aguardando os reforços que pouco a pouco chegavam de
Portugal. Da Bahia Madeira de Melo imaginava
ser possível, no futuro, conduzir a campanha de
reconquista do Brasil. Dentro desta ótica, a esquadra portuguesa era utilizada de forma tímida
e seus marinheiros, boa parte do tempo, foram
desembarcados para reforçar as tropas terrestres. Segundo constam os relatos da época,
mesmo a iniciativa brasileira de ataque não causou grave comoção por estarem os portugueses
em franca vantagem numérica. Dispunham de
uma nau (a “Dom João VI”), duas fragatas, três
corvetas e sete navios menores, num total de
380 bocas de fogo. Os brasileiros contavam com
apenas seis navios (tocados por arremedos de
tripulação), totalizando 284 canhões.
Durante o trânsito para a Bahia, Lord Cochrane esforçou-se para dar um mínimo de
organização e treinamento às tripulações, retirando-se a esquadra de um total estado de inépcia para uma arrazoada condição de prontidão.
A nau “Pedro I” e a corveta “Maria da Glória”
mostraram-se especialmente velozes. Mas os
demais navios (a fragata “Piranga”, as corvetas
“Guarani” e “Liberal” e o brigue “Real Pedro”)
arrastavam-se ficando a perder de vista por
dias a fio. Sob o comando do capitão-de-fragata
John Taylor, recrutado pelo próprio Bonifácio
em condições dramáticas, juntar-se-ia a fragata
“Niterói” ao restante da força.
No dia 4 de maio, após cuidadosa aproximação da esquadra imperial, encontram-se as
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forças portuguesas e brasileiras em formação
de batalha, separadas por poucas milhas. Cochrane investe furiosamente buscando romper a formação inimiga separando os últimos
quatro navios da linha lusitana. Como manda
a tradição inglesa ele se coloca na vanguarda
do ataque com a nau “Pedro I”, determinando
que os demais sigam a sua esteira não só pela
ordem como pela força do exemplo. Para a sua
surpresa os demais navios brasileiros reagem de
modo frouxo e Cochrane se vê lutando sozinho
com a nau capitânia. Para sua mais completa
indignação, dois tripulantes portugueses sabotam o desempenho do navio, retendo os carregadores de pólvora no paiol, impedindo assim
que a Pedro I mantivesse sua cadência de fogo.
Não restou opção diferente da retirada para o
sul. Mais tarde os navios seriam reunidos em
Morro de São Paulo, lá permanecendo para que
Cochrane pusesse a pratos limpos o ocorrido.
Em carta sigilosa para José Bonifácio o
almirante expõe detalhadamente suas mazelas, apresenta suas justas ressalvas quanto à
qualidade do material fornecido e, em especial,
quanto às tripulações dos navios. Questiona a
competência e a retidão dos homens que estão
sob seu comando e resolve, a fim de tornar viável
a condução da campanha, reunir todos que lhe
parecem leais a bordo da “Pedro I” e da “Maria
da Glória”. Manteria os demais navios ancorados em Morro de São Paulo e os utilizaria, em
momento adequado, como navios incendiários
(a serem lançados contra as belonaves portuguesas ancoradas na Baía de Todos os Santos,
em Salvador). Com a nau “Pedro I” e a corveta
“Maria da Glória” realizaria ataques ao tráfego
de navios destinados à capital baiana, buscando
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A nau “Pedro I” e a
corveta “Maria da
Glória” mostraram-se
especialmente velozes.
Mas os demais
navios arrastavam-se,
ficando a perder de vista
por dias a fio
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estrangular o abastecimento dos portugueses. O “Guarani” serviria de ligação
entre o ancoradouro de Morro de São Paulo e os dois navios em patrulha.
Cochrane já havia externado a intenção de usar navios incendiários. Para
atendê-lo a administração naval enviara à Bahia os brulotes “Luísa” e “Catarina”, escoltados pelo brigue-escuna “Leopoldina”. Todavia a situação lhe
parecia tão lastimável que sua decisão seria o sacrifício de bons navios como
a “Piranga”, já que suas tripulações eram inúteis e potencialmente perigosas
para a própria esquadra.
Novos mercenários de Caldeira Brant amenizaram os problemas de Cochrane. Sua estratégia de bloqueio mostrar-se-ia acertada e eficaz, fazendo
com que Madeira de Melo expusesse ao comandante da esquadra portuguesa,
o desafeto almirante Felix dos Campos, sua indignação pelo quadro que se
instaurava: “He até onde pode chegar a desgraça que nos estejamos de facto
bloqueados, e tendo huma Esquadra maior que a inimiga! E o peior hé que se
o inimigo achar uma occazião favorável estou persuadido que entrará neste
Porto e se conseguir queimar alguns dos nossos Navios – Devo prevenir a Vossa
Excellencia de que me consta, que estivera no Morro de S Paulo, a Esquadra
inimiga; Todas estas notícias combinão com a persistência de trez navios, que
desde o dia deseseis se avistão naquella paragem;”9
A carência de víveres pôs Salvador de joelhos. A fome e o comércio estagnado colocaram em marcha legiões de refugiados e os preços dos alimentos
atingiram patamares estratosféricos. Uma investida noturna e sorrateira de
Cochrane ao interior da Baía de Todos os Santos, sem o sucesso esperado
dada a falta de ventos, permitiu ao lorde inglês conhecer a distribuição dos
navios ancorados e concluir seu plano de ataque com navios incendiários,
quase prontos em Morro de São Paulo.
A visita noturna do lobo inglês, sabida mais tarde, provocou consternação
entre os mandatários portugueses. Madeira de Melo decidiu pela evacuação
da cidade, para o deleite brasileiro. Cochrane, que tinha agora seu ataque
pronto para ser desferido, optou por deixar que os portugueses partissem. No
início de julho, um comboio com pelo menos 60 navios mercantes e 13 vasos
de guerra deixa Salvador. O espetáculo é inacreditável. O mais incrível da
história, entretanto, ainda estava por vir.
Com a nau “Pedro I” e a corveta “Maria da Glória”, Cochrane ataca o
rebanho de mercantes capturando 16 navios e dois mil homens. À fragata
Niterói, do Comandante John Taylor, é dada a tarefa de vigiar os movimentos
das belonaves portuguesas, na maioria mais lentas e pesadas, garantindo que
da costa brasileira estivessem se afastando. Numa jornada perigosa e digna
de nota, Taylor balançou as barbas portuguesas chegando às imediações de
Lisboa.
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Com a nau “Pedro I”, Lord Cochrane se
apresenta no Maranhão informando que os
portugueses haviam abandonado a Bahia e que
ele representava a ponta-de-lança de uma poderosa esquadra brasileira. Ele exige a rendição
e os portugueses engolem o engodo. Ao capitão
John Pascoe Grenfell e seu pequeno brigue de
18 canhões é dada instrução determinando o
mesmo proceder no Pará (que também cai no
ardil).
Libertas as regiões Norte e Nordeste do país,
o lobo inglês se engajaria mais tarde em outras
campanhas imperiais. Com a saída de José Bonifácio, seu principal e respeitado interlocutor,
a relação entre o primeiro almirante e o Estado
brasileiro se degradaria, terminando a história
num emaranhado de dívidas (nossas) e na fuga
de Cochrane para a Europa. Sua participação
tão desejada no conflito da Grécia se realizou
e tempos depois seu nome foi reabilitado na
Marinha Real britânica.
O Brasil de Pedro havia mantido sua integridade territorial – um feito notável diante da
escassez de recursos. Mas o sucesso não se
repetiria na organização política do Estado.
Disputas sucessórias pela Coroa portuguesa e
graves crises políticas no país fariam Pedro partir, conforme o pai. Seu espírito dividido entre o
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Brasil e Portugal foi de certo modo apaziguado
pelo simbolismo do sepultamento definitivo. O
coração do Imperador encontra-se hoje na cidade do Porto e seus restos mortais descansam na
cripta do insólito Monumento do Ipiranga.
A despeito das desventuras vividas na guerra de Independência, pôde o lorde inglês identificar um brasileiro nato com pendor evidente
para a carreira naval. Escreveria sobre ele o
seguinte: “Majestade, conheço bem esse moço,
foi um dos primeiros voluntários alistados.
Tomou parte no bloqueio da Bahia, praticou
atos de valor no encontro de 4 de maio com a
esquadra portuguesa e, embarcado na Niterói,
fez o cruzeiro desta fragata em perseguição
ao Almirante Campos. Taylor fez-me sempre
as melhores referências dele. Bravo, competente, de uma dedicação a toda prova. Posso
confirmar isso tudo porque também o tive sob
as minhas ordens diretas na Pedro I. E afirmo
a V. Majestade Imperial que este voluntário,
quase menino, é uma das mais promissoras
esperanças da Marinha brasileira.”10 O lobo
vislumbrava um futuro bom para Joaquim
Marques Lisboa. E estava certo. O menino
tornar-se-ia um dos maiores vultos navais do
Brasil – o marquês de Tamandaré – Patrono
da Marinha.

bragamartins@terra.com.br
O articulista é encarregado da Escola de Submarinos do Centro de Instrução Almirante Áttila Monteiro Aché
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A história de um
malandro...
Aquela era uma segunda-feira
como outra qualquer na vida de
Júlio. De manhã, foi sacudido da
cama por sua mulher, Cláudia. Júlio
tinha trinta e poucos anos, Claudia
vinte e muitos, e os dois tinham um
filho de cinco anos para criar. Era
justamente isso que Claudia estava
tentando fazer seu marido se lembrar: “Você tem um filho pra criar!
Não vai sair pra trabalhar?” Júlio
não entendia o preconceito que
as pessoas têm contra um homem
gostar de acordar tarde. Afinal, ele
é um motorista de táxi, não tem
horário pra pegar ou largar o serviço. Essa a vantagem de ser taxista.
Não ter patrão. Mas tem patroa, a
esposa. E tem sogra, dona Mônica,
que mora de favor com os dois,
num pequeno apartamento no Catete, bairro de classe média baixa
no Rio de Janeiro. Quer dizer, de
favor para o casal, já que a pequena
família vive basicamente da pensão
que dona Mônica passou a receber
depois da morte do marido, um
oficial do exército. Se não fosse por
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esse detalhe, Júlio já tinha tocado
a velha pra fora de casa há muito
tempo. Ele sabe que dona Mônica faz a sua caveira para Claudia

vida de taxista está muito difícil!

todos os dias, querendo que ela

Tem muito carro na praça! Tá muito

se separe dele. Claudia sente-se

difícil arrumar passageiro.” “Muito

fragilizada diante daquele embate

difícil pra quem corre atrás, ima-

cotidiano entre a mãe e o marido.

gina pra quem passa o dia com a

Casou-se com Júlio por amor; ele

barriga encostada em balcão de

foi seu primeiro namorado e único

bar”, comenta dona Mônica. Ela

homem. Apostou todas as fichas

sempre gostava de insinuar que

de sua felicidade nele. Depois de

taxista é uma boa profissão para

vários anos, porém, já não conse-

quem não gosta de trabalhar pe-

gue mais defender o marido das

sado. Mas, para Júlio, aquilo já não

críticas de dona Mônica. No fundo,

era mais uma insinuação, era uma

concorda com a mãe. Mas não tem

afronta. Só que dona Mônica tinha

forças para tomar nenhuma atitu-

munição para um ataque tão pe-

de. Limita-se a torcer, intimamente,

sado. Ela tinha economizado em

para que as coisas mudem e que,

segredo e conseguiu juntar dinhei-

milagrosamente, o marido tenha

ro para a geladeira nova. Ela ia dar

algum sucesso na vida.

mais esse presente para o casal,

Como Júlio tinha chegado tar-

mas não perderia a oportunidade

de na noite anterior e já encontrara

de humilhar o genro. Mesmo sen-

a mulher dormindo, agora é que

tindo-se ofendido, Júlio pegou a

conversavam sobre o dia de traba-

grana e abandonou a mesa do café

lho dele. “Alguma novidade?” Júlio

sem comer nada.

já sabia a que “novidade” se re-

Júlio vinha pensando na injusti-

feriam. Era para saber se ele tinha

ça que sofrera, quando chegou no

levantado dinheiro para comprar

ponto de táxi. Dispensou logo um

uma geladeira nova, já que a ve-

passageiro, porque queria tomar

lha (a que Júlio chamava de idosa,

um café no balcão do botequim,

por uma questão de respeito) não

que ficava em frente. E dispensou

funcionava mais direito. É claro que

uma segunda corrida, porque logo

Júlio não conseguiu o dinheiro. “A

se envolveu numa animada roda
de porrinha. Talvez ficasse ali mais
tempo, se não avistasse a chegada de um taxista, companheiro
de ponto, a quem deve dinheiro.
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próprio dinheiro e conquistar a independência. Mas conheceu Júlio,
com quem se envolveu, e teve seus
Pegou o táxi e resolveu dar uma

planos um pouco atrapalhados. Ela

circulada, atrás de passageiros.

já imaginava que se relacionar com

A dívida de Júlio era de aposta.
Júlio tinha uma fraco por jogo. Mas

um homem casado ia acabar lhe
gerando problemas.

não chegava a ser viciado. Tinha

Júlio veio com as explicações

também um fraco por cerveja gela-

de sempre. Era por culpa da mu-

da, mas também não chegava a ser

lher. “A coitada é doente, dá tra-

um alcoólatra. Tinha uma fraco por

balho.” A mentira é clássica. Júlio

mulheres, mas também não chega-

inventou uma doença para a mu-

va a ser um cafajeste. Na verdade,

lher e assim justificava o fato de

Júlio tinha várias fraquezas, mas

não poder abandoná-la para ficar

não era de todo mau. Era, na pior

com Patrícia. Mas garantia que não

das hipóteses, um malandro. Ou,

havia mais sexo no casamento, só

pelo menos, esforçava-se pra ser

compaixão. A favor de Júlio, pode-

(o que já demonstra uma inabilida-

se dizer que ele pesquisou direiti-

de porque malandro que é malan-

nho para dar um quadro da doença

dro não se esforça pra nada).

da esposa. Pagou algumas cervejas

Foi o destino, na forma de um

ao irmão de um colega taxista, que

passageiro, que levou Júlio para

era médico, e este lhe ofereceu

as bandas da Tijuca, onde morava

um cardápio de doenças crônicas

Patrícia, sua namorada. Júlio não

e graves para ele escolher a mais

tinha intenção de se encontrar com

conveniente. Júlio já ia descrever

a amante, mas, para resistir a uma

com detalhes o quadro clínico de

visitinha estando tão perto, era

Cláudia, mas foi interrompido por

preciso muita força de vontade. E

Patrícia. Ela tinha coisa mais im-

força de vontade não era o forte

portante para conversar do que

de Júlio. Patrícia recebeu Júlio fria-

sobre as doenças da mulher de seu

mente. Estava chateada, porque já

namorado. Ela estava grávida.

O malandro se
enrola...
Por um momento, Júlio sentiu
as pernas fraquejarem, ficou pálido. Como grávida? E como é que
se engravida? Fazendo sexo. E com
quem ela fez sexo? Só com Júlio.
Então ele é o pai? Não. Ninguém
vai ser o pai. Patrícia pode ser burra para acreditar nas histórias das
doenças da mulher de Júlio, mas
não o suficiente para ter um filho dele. Além de casado, não tem
onde cair morto. Júlio ficou aliviado, mas a conversa não terminou.
Patrícia precisa de dinheiro para
fazer o aborto. Júlio não tem outra
alternativa, senão dar o dinheiro
que a sogra lhe deu para comprar
a geladeira nova.
Júlio volta para o ponto de táxi
atordoado. Na verdade, volta para
o botequim em frente do ponto e
pediu uma cerveja. Precisava se
acalmar. Não tinha como voltar
para casa sem a geladeira e sem o
dinheiro. Júlio se abre com o dono
do boteco, seu Almeidinha, e lhe

fazia alguns dias que ele nem aparecia. Patrícia tinha vinte e poucos
anos e morava com os pais. Recebia Júlio de tarde, quando ficava
sozinha em casa. Patrícia estava
acabando a faculdade de Letras e
sonhava em ser professora, ter seu
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Júlio vai para o aeroporto sem
se informar sobre o horário dos
emergência tirar uma chapa? Mas
dona Mônica não cai na conversa.
Ela sente o bafo de bebida de Júlio,
pede dinheiro emprestado. Recebe

e sente o cheiro da mentira. Para

um não como resposta. Pede então

ela, foi a gota d´água. Vai fazer as

um conselho. Seu Almeidinha su-

malas e ir embora dali.

gere: “Por que você simplesmente

Claudia não deixa a mãe ir. Eles

não foge? Pega o táxi, vai embora

dependem dela! É ela quem paga o

e nunca mais volta.” Era uma idéia

aluguel, as contas... Dona Mônica

absurda, mas era o que Júlio tinha

conclui então que quem é dispen-

vontade de fazer. Resolveu que não

sável ali é o Júlio. E fica o impasse:

voltava pra casa sem uma solução

um dos dois vai embora. A decisão

e ficou ali, bebendo uma cerveja

é de Claudia. Ou se separa do ma-

atrás da outra. Bêbado, impedido

rido ou a mãe vai embora.

de ir pra casa, a situação não podia ser pior. Ou melhor, podia. O
taxista a quem Júlio devia dinheiro
de jogo apareceu para cobrar a

O dedo do destino...

dívida. Júlio riu na cara dele. Não

Júlio antecipa-se à decisão da

tem dinheiro pra nada! Levou um

mulher. Fala de seus brios, de seu

soco e caiu de cara no chão.

orgulho e promete que vai sair para

Ironicamente, aquele soco era

trabalhar no táxi e só voltar pra

tudo de que Júlio precisava. Ele

casa quando tiver o dinheiro da

chegou em casa, com o rosto san-

geladeira. Nem que para isso pre-

grando e uma boa história. Onde

cise trabalhar dia e noite, noite e

está a geladeira? Não comprou. E

dia, sem parar.

o dinheiro? O ladrão levou. Júlio

Júlio pega o táxi, na verdade,

descreve com detalhes o assalto

sem saber muito o que fazer. Não

de que foi vítima e ressalta como

tem um plano. Sua primeira idéia

tentou resistir e por isso levou uma

é se dirigir ao aeroporto interna-

coronhada. Desmaiou. Por milagre

cional. Ouviu muitas histórias de

não morreu. Mas, se não fosse pela

colegas que carregaram turistas e

arma, o covarde do ladrão não ti-

receberam boas gorjetas em dó-

nha levado o dinheiro da geladeira.

lares.

Diante do ferimento de Júlio, Claudia não resiste muito a acreditar
na história. Quer fazer um curativo
no marido. Será que é melhor ir na
104 LITERATURA II

vôos. E chega tarde. O último vôo
internacional já aterrissou faz tempo e os últimos turistas já arrumaram táxi. Júlio pára o carro para
esperar algum último passageiro,
mas isso não é permitido e um
guarda o multa. Júlio não contém
o desespero. Desce do táxi, discute
com o guarda, mas não adianta. A
multa é irreversível. Mais um pre
juízo. Júlio chora.
É quando aparece um senhor à
procura de um táxi. O turista mal
fala português e pede uma corrida para Copacabana. Além de uma
mala grande que Júlio coloca no
bagageiro, o gringo tem uma mala
de mão, da qual não se separa.
Existe basicamente uma única
maneira razoável de se ir do Aeroporto Internacional do Rio para
Copacabana. Toma-se uma reta
pela Linha Vermelha, passando
pelo Elevado Paulo de Frontin, e daí
até o Túnel Rebouças. Depois disso,
as alternativas variam um pouco.
Mas esse caminho não era bom o
bastante para Júlio. Alegando que
algumas vias estavam bloqueadas
por causa de tiroteios, arrastões e
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seja aberta, precisam verificar se
está tudo ali. E, então, Júlio tem um
de valor na mala. Se ele arrombar,
não pode mais devolver. O que vale
mais? Uma possível gratificação ou
protestos, Júlio faz todos os tipos

o conteúdo da maleta que ele não

de desvios possíveis. Isso dizendo

sabe qual é? Na dúvida, Júlio apela

que o gringo teve sorte em pegá-lo,

para a sorte. É a velha queda para o

porque tem muito motorista de táxi

jogo... Júlio lança uma moeda para

que não respeita turista e quer se

o alto. Se der cara, ele devolve a

aproveitar etc.

mala. Se der coroa, arromba e vê

O trajeto e a conversa de Júlio
são tão longas que o pobre do
gringo adormece no táxi. Júlio pára
diante do hotel indicado, descarrega a mala do bagageiro e acorda
o passageiro. O homem agradece,

o que tem. Dá cara. Júlio decide
devolver a mala.

E a sorte do malandro muda...

paga com uma nota de cinqüenta

No hotel, onde deixara o grin-

dólares. Júlio alega que não tem

go, Júlio já encontra um carro da

troco e fica com o dinheiro. Ele

polícia na porta, várias pessoas por

parte.

ali, um circo armado. Quando o

Apesar do pequeno sucesso,

homem o avista, corre em sua di-

cinqüenta dólares não são sufi-

reção, desesperado, perguntando

cientes para comprar nem uma ge-

pela maleta. Assustado pela pre-

ladeira nova, nem o direito de Júlio

sença da polícia, Júlio devolve a

voltar para casa. Ele encosta o táxi,

maleta e quer ir embora. Mas o

ao lado do botequim. É ali que vai

gringo não deixa. Quer dar uma

passar a noite.

recompensa. Alguém explica que a

Mas ao se ajeitar no banco,

maleta é muito importante. O tu-

descobre uma maleta no banco

rista então, em sinal de gratidão,

de trás. Foi esquecida pelo turista.

entrega a Júlio quinhentos dólares.

Júlio tenta abri-la, mas está tran-

Ele mal pode acreditar. Finalmente,

cada. Só arrombando. Ele desce do

uma coisa boa na vida dele! Graças

carro e tenta conseguir uma faca

a Deus fez a opção certa. Mas a

emprestada. Mas o dono do bo-

polícia faz questão de que a mala

dos maiores sustos de sua vida. A
mala continha cerca de cinqüenta
mil dólares em notas de cem. Júlio
tem uma vertigem e quase desmaia. Mais uma vez, o destino lhe
foi cruel. Podia ter ficado com o
dinheiro, mas a sorte lhe mandou
devolver a mala! Júlio olha para
os quinhentos dólares em sua mão
agora com tristeza.
De manhã, Júlio volta para casa.
Suas coisas já estavam separadas
pela sogra numa mala velha. Mas
ele tem o dinheiro. Coloca os dólares na mesa. Está aí o dinheiro da
geladeira. Claudia pula no pescoço
do marido, feliz. Mas dona Mônica quer saber onde ele arrumou
aquilo. É dinheiro sujo? Júlio conta a verdade: devolveu uma mala
esquecida no táxi e recebeu uma
gratificação. Aquilo tudo? Que história mal contada! É melhor nem
mexerem naquele dinheiro, deve
ter sido roubado. A discussão é
interrompida por vizinhos, que vêm
chamar Júlio. Tem uma equipe de
televisão querendo falar com ele.
Júlio, dona Mônica e Claudia

tequim, seu Almeidinha, pondera.
Por que Júlio não devolve a mala
para o turista? Ele pode lhe dar
uma gratificação. Júlio fica na dúvida. Não sabe se tem alguma coisa
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saem de casa e se espantam com
a luz e as câmeras apontadas para
eles. Júlio é envolvido por microfones que disputam espaço para
ouvi-lo. Querem saber de sua própria boca a história do homem
simples, do povo, que devolveu
cinqüenta mil dólares esquecidos
em seu táxi. Cinqüenta mil dólares
que eram destinados a uma ONG
de apoio a menores carentes do
Brasil.
Júlio também foi entrevistado no estúdio do telejornal local.
O apresentador quis detalhes da
história. E mais uma vez Júlio contou como encontrou a mala no
táxi e correu para devolvê-la, imaginando que poderia conter algo
importante. Jamais ficaria com
uma coisa que não é dele. Mesmo cinqüenta mil dólares? Júlio
responde que nenhum dinheiro do
mundo vale mais do que a consciência limpa, o direito de deitar a
cabeça no travesseiro, de noite, e
dormir o sono dos justos. Diz que
tem um filho pequeno e jamais faria uma coisa que pudesse envergonhar o menino. O apresentador
parabeniza Júlio. Considera-o um
exemplo para toda a sociedade.
Se ainda existem homens como
Júlio, este país está salvo. Júlio é o
exemplo da honestidade do povo
brasileiro.

Em casa, vendo o marido na
televisão, Claudia enxuga uma lágrima, ao lado da mãe e de alguns
vizinhos. Dona Mônica fica indig-

é famoso. Vão ter dinheiro para

nada. Onde já se viu o Júlio ser

comprar muitas geladeiras.

símbolo de alguma coisa! Ainda
mais de honestidade! Agora, só por
que ele está na televisão, contando
um monte de mentiras, vai todo
mundo acreditar que Júlio é outra

Há bens que vÊm
para o mal...

pessoa? Claudia protesta. “Ele de-

Júlio volta ao botequim de seu

volveu a mala, não devolveu? Então

Almeidinha louco para encontrar

que mentira ele está contando?”

os colegas do ponto de táxi. To-

Vizinhos, que antes falavam mal de

dos o viram por baixo, agora quer

Júlio, agora se apressam em de-

esfregar seu sucesso na cara do

fendê-lo. O que faltava a ele era

amigos. E realmente Júlio é rece-

uma chance de mostrar seu valor.

bido com toda consideração. Até

Júlio volta da entrevista e é re-

mesmo o taxista que lhe aplicara

cebido como uma celebridade na

uma surra no dia anterior vem lhe

rua. A Associação de Moradores

pedir desculpas. Júlio o perdoa,

quer fazer uma homenagem ao

claro. Agora, é um homem de bem.

morador ilustre. E a creche comu-

Não guarda rancor, nem sentimen-

nitária do bairro decide usar agora

tos negativos.

o nome do herói das crianças: CRE-

Para celebrar sua nova fase,

CHE JÚLIO DE SOUZA. Comovido

Júlio pede uma cerveja. Seu Al-

com a homenagem, Júlio sente-se

meidinha, no entanto, não acha

comprometido com o trabalho da

boa idéia. Júlio agora não é uma

creche e decide fazer uma doação.

pessoa comum. É um símbolo, um

Vai dar a geladeira nova, que com-

exemplo para os outros. Não deve

prou com o dinheiro que recebeu

beber álcool, ainda mais em ho-

de recompensa, para resfriar o leite

rário de trabalho e muito menos

das crianças carentes.

quando o seu trabalho é dirigir! Os

Claudia fica nervosa com essa

amigos formam uma roda de car-

generosidade, mas Júlio garante

teado, mas já não convidam Júlio.

que a vida deles mudou. Agora,

Não é bom ele ser visto jogando. Uma bela mulher se aproxima,
querendo falar com Júlio. Ele acha
que vai começar a colher os frutos
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Imagina se as pessoas souberem
que o homem mais honesto desse
Mas ele deu o dinheiro! Fica para
o enxoval do bebê. Patrícia não
vai tirar da barriga o filho de um
de sua nova condição, mas ela na

cidadão exemplar. Do símbolo da

verdade quer apresentá-lo ao filho.

honestidade do brasileiro comum.

Diz ao menino que ele não precisa

Júlio quer que ela pare de brinca-

nunca ser rico na vida, mas ser

deira. Patrícia sabe que Júlio não

honesto e íntegro como Júlio. Ela

é nada disso que estão falando e

ainda bate uma foto de Júlio, ao

que ele continua o mesmo pobre

lado do menino, para guardar de

diabo de sempre. Ele não tem di-

recordação. E o guri faz chifrinho

nheiro para criar mais uma criança.

por trás da cabeça de Júlio.

Mas Patrícia não quer ser razoável,

Júlio resolver fugir dali e pega

nem compreensiva. Viu, na tele-

o táxi para rodar. Mas sua fama

visão, Júlio ao lado da mulher e

repentina o persegue. Todo pas-

do filho. Uma família perfeita. Hu-

sageiro o reconhece. E todos têm

milde, sacrificada, mas feliz. Uma

um problema que gostariam de

família como todas as outras do

dividir. Afinal, Júlio é um coração

Brasil deviam ser. Mas e a doença

de ouro. É uma pessoa com quem

da esposa de Júlio? E o casamen-

se pode contar. Portanto, não vai

to apenas por compaixão? Patrí-

cobrar a corrida de um desem-

cia descobriu que foi enganada.

pregado, precisando chegar rápido

Então, por que todos têm direito

numa entrevista de emprego. Nem

a ter o Júlio honesto e ela deve

vai deixar de levar uma senhora ao

ficar com o Júlio mentiroso? Não.

hospital, só porque a filha esque-

Patrícia também quer o novo Júlio,

ceu a carteira em casa, na pressa

que vai ser exemplo, não só para

de acudir a velha doente. O povo

todas as crianças brasileiras, mas

carece muito de quem o ajude, e

principalmente para o filho deles.

sempre há quem precise dos servi-

É isso que ela espera de Júlio: que

ços de um herói.

ele assuma o filho que vai ter com

Oprimido, Júlio resolve visitar

ela, que ajude a criá-lo, que dê di-

a amante, Patrícia. Ela o recebe de

nheiro. E é melhor ele agir direito.

país tem duas famílias?
Alguns dias se passam e a situação de Júlio não melhora em
nada. Continua bem considerado
na rua, todos o cumprimentam,
admiram. Mas nenhuma mão se
estende para ajudá-lo. Pelo contrário, as mãos se estendem para
pedir. A geladeira velha finalmente
quebra de vez e Júlio não tem dinheiro para outra. A vontade era
de pegar de volta a que doou para
a creche. Mas dona Mônica o alerta, sem piedade. Júlio agora tem
que andar na linha. Não pode mais
fazer nada errado. Uma coisa é
decepcionar a mulher, os amigos,
a sogra. Outra coisa é decepcionar
uma cidade, um país. Júlio carrega
uma responsabilidade. Resta saber
se ele está preparado para isso.
Júlio passa a evitar as pessoas. Sente-se fraco. Quase não
sai de casa, quase não trabalha.
Passa horas relendo os jornais que
falaram sobre ele. O símbolo da
honestidade do brasileiro comum.
Quando anda pela rua, sente-se
vigiado. Não bebe mais com os

forma diferente. Também já sabe
que ele é outra pessoa agora. Júlio
quer notícias da gravidez. “Já marcou o aborto?” Patrícia responde
com outra pergunta: “Que aborto?” Não vai fazer aborto nenhum.
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Um sujeito acorda Júlio de seus
devaneios, batendo no vidro do
grupo de turistas sai para dar uma
volta pela cidade. Eles não percebem que um sujeito os segue.
amigos, não joga, não mexe com

Num ponto mais vazio do trajeto,

as mulheres bonitas que passam.

o sujeito se aproxima e anuncia

Parece que lhe roubaram a vida.

o assalto. Ele mostra um objeto

Até que uma noite, rodando

escondido sob a camisa, dizendo

de táxi, pára num boteco qualquer

que é uma arma. Alguns turistas

para ir ao banheiro. Na televisão,

entregam dinheiro, máquinas fo-

vê Patrícia num programa de audi-

tográficas. Outros não se rendem.

tório. Ela está contando tudo. É um

Júlio os ameaça. No meio da dis-

escândalo. O homem mais honesto

cussão, alguém o reconhece. É o

do país tinha uma amante e a lar-

taxista que devolveu a mala dos

gou depois que ela ficou grávida! A

dólares! Júlio confirma. E diz que

apresentadora aproveita o gancho

sua desgraça começou ali, quando

e quer saber todos os detalhes da

devolveu o dinheiro. Aquilo foi seu

história. Patrícia conta que Júlio

erro, que ele quer consertar. Ele

lhe deu dinheiro para ela fazer um

quer devolver a fama de hones-

aborto! Aquilo cai como uma bom-

to, de herói, do escambau! “Podem

ba. Séria, a apresentadora faz um

passar o dinheiro!” Os turistas fi-

discurso de como ela, e todos os

cam perplexos com a cena. Mas

brasileiros, se sentem decepciona-

são salvos pela chegada da polícia,

dos, enganados. Mais uma vez, o

que surpreende Júlio e o rende.

povo tem sua fé ludibriada. E a

Na verdade, não carregava arma

culpa é de Júlio.

nenhuma. Ele é preso. Os turistas

Júlio entra em pânico. As pa-

entendem menos ainda quando

lavras de dona Mônica ecoam em

vêem Júlio sendo conduzido para

seus ouvidos: uma coisa é de-

o carro da polícia com um sorriso

cepcionar a esposa, os amigos, a

no rosto. Eles não sabem que Júlio

sogra. Outra coisa é decepcionar

está preso, mas nunca se sentiu

o país.

tão livre.

Sem saída...
No mesmo hotel onde Júlio devolveu a mala com os dólares, um
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carro. Pede dinheiro. Júlio diz que
não tem e o sujeito vai embora.
Júlio está, na verdade, estacionado diante do hotel, imaginando o
assalto que fará e como será preso
e como isso o libertará do peso de
ser o homem mais honesto do país.
Um grupo de turistas sai pela frente do hotel. São as suas vítimas.
Mas outra pessoa tem os mesmo
planos de Júlio e se adianta. Rouba
uma bolsa e corre. O assaltante
corre na direção do táxi de Júlio.
Quando vai passar rente ao carro, Júlio abre a porta subitamente
e atinge o rapaz, que desaba no
chão. Assustado, o ladrão larga a
bolsa e foge.
As pessoas cercam Júlio, agradecem, admiram sua coragem. Júlio novamente é um herói. Tentou
ser um malandro. Mas talvez não
tenha se esforçado o bastante.
bguilher@superig.com.br
O articulista é roteirista do programa
“A Grande Família”, da Rede Globo
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blog

vai a roma

Miguel do Rosário
Escritor

Para se compreender o que é a blogosfera, é necessário desarmar o espírito. Tratase de algo muito novo, muito grande e que

notícias nos grandes portais corporativos,
ou participar de sites de relacionamento.
Segundo a Technorati, empresa que é,

cresce muito rápido. Vamos às definições.

ou tentou ser, uma espécie de “Google dos

Blogosfera é o conjunto de blogs, que, por

blogs”, o número deles em 1999 era estima-

sua vez, são páginas na internet, ou websi-

do em menos de 50. Ao final de 2000, eram

tes, com duas diferenças fundamentais: são

poucos milhares. Três anos depois, o número

pré-fabricadas e não custam nada. Enquanto

saltou para quatro milhões. Em março de

os websites convencionais exigem que você

2007, já existiam 70 milhões de blogs, sendo

compre um domínio (www.migueldorosario.

120 mil criados diariamente. O último dado

com.br, por exemplo), pague uma empresa

disponibilizado pela Technorati informa que,

para hospedá-lo e tenha noções de progra-

em fevereiro de 2008, a empresa rastreava

mação visual para confeccioná-lo e atualizá-

mais de 113 milhões de blogs, sem incluir os

lo (ou pague alguém para fazê-lo), os blogs

73 milhões de blogs chineses.

não pedem nada disso. Ter um blog é fácil e

Olhando apenas o Brasil, uma pesquisa

grátis. Atualizar um blog é tão simples como

divulgada ao final de março deste ano infor-

escrever um e-mail. Nem todo usuário de

mava que 9,6 milhões de pessoas acessaram

internet, porém, visita blogs. Grande parte a

blogs em fevereiro de 2008, um crescimento

usa apenas para receber e enviar e-mails, ler

de 37% sobre o ano anterior. O número de
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internautas brasileiros residenciais (usuários

milhões de eleitores. Por grau de instrução,

ou não de blogs), segundo a mesma fonte,

temos o seguinte quadro: oito milhões de

atingiu 22 milhões, 57% a mais do que em

analfabetos, 20 milhões com primeiro grau

fevereiro de 2007. Pessoas com acesso à

incompleto, 10 milhões com primeiro grau

internet a partir de qualquer tipo de ambien-

completo, 22,96 milhões com segundo grau

te – residência, trabalho, escola, cybercafé,

incompleto, 15 milhões com segundo grau

bibliotecas, telecentros – somaram 40 mi-

completo, três milhões com superior incom-

lhões. O dado mais impressionante, porém, é

pleto e 4,48 milhões com superior completo.

que o internauta brasileiro ficou em primeiro

Façamos um recorte neste eleitorado e

lugar no ranking de tempo médio mensal,

consideremos apenas aqueles com segun-

com 22 horas e 24 minutos. Ou seja, o nosso

do grau completo para cima. Temos aí um

internauta passa quase um dia inteiro por

total de 23,8 milhões de pessoas. Estes são,

mês conectado à rede, bem à frente de seus

a meu ver, os verdadeiros “formadores de

colegas norte-americanos (19h52), franceses

opinião” no país e, provavelmente, o número

(19h40), japoneses (18h29) e ingleses (17h46).

deve corresponder, grosso modo, ao que

Em números absolutos, o Brasil ganhou, no

entendemos como classe média. Repare que

ano passado, sete novos milhões de usuá-

falamos de eleitores, não de população.

rios residenciais, enquanto EUA ganharam

Bem, se temos 9,6 milhões de pessoas

4,8 milhões, França, 4,5 milhões, Japão, 5,5

que visitam blogs, e supondo que todas

milhões e Espanha, três milhões. Se este

integrem o grupo supramencionado, a

ritmo seguir apenas estático, ou seja, se o

blogosfera atinge, atualmente, cerca de 40%

Brasil prosseguir ganhando sete milhões de

do eleitorado de classe média. Mesmo que o

internautas residenciais por ano, em 2010

ritmo de crescimento da blogosfera brasilei-

serão mais 21 milhões, perfazendo um total

ra esmoreça nos próximos anos, a tendência

de 43 milhões de usuários residenciais. Não

é de que, em 2010, o conjunto do eleitorado

esqueça que falamos apenas de residenciais:

“instruído” seja composto por leitores de

se considerarmos os usuários de qualquer

blogs. Falo apenas de blogs. Se considerar-

plataforma, esse número poderá dobrar.

mos os 22 milhões de internautas residen-

O Tribunal Superior Eleitoral informa que,
em abril de 2008, o Brasil possuía 128,54

ciais, o uso da rede já atingiu a plenitude da
classe média brasileira.

A blogosfera

atinge, atualmente, cerca de 40%
do eleitorado de classe média
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O ritmo eufórico com que a internet

visão de mundo, preferências culturais, o

cresce no Brasil explica-se por uma pesquisa

blogueiro rapidamente atrai para seu círculo

recente do IBGE, segundo a qual o número

leitores e outros blogueiros que lhe são afins.

de municípios com provedores cresceu 178%

Esse componente gregário é muito impor-

de 1999 a 2006, chegando a 44,6% e supe-

tante, porque indica uma estratificação da

rando o número de cidades com jornal diário

sociedade muito além dos conceitos marxis-

(36,8%), livrarias (30%), centro cultural

tas de classe, embora estes não possam ser

(25%), museus (22%), estações de rádio fm

desprezados. Os blogs se tornam núcleos

(34%), estações de rádio am (21%), revista

de difusão ideológica bastante vigorosos,

impressa local (7,7%) e shopping centers

autênticos, influentes, e constituirão pontos

(7%). O desenvolvimento industrial do Brasil

de apoio fundamentais para as disputas

resultou num terrível esvaziamento cultural

democráticas, políticas e empresariais.

das cidades pequenas e médias, e a internet

A essência do blog, aliás, é seu fator

está sendo usada para compensar o abis-

democrático. A grande maioria dos blogs é

mo criado entre estas e os grandes centros

aberta à participação dos leitores, através

urbanos. A internet democratizou o conheci-

do sistema de comentários. É costume do

mento, à medida que um internauta em São

blogueiro trocar idéias com seus leitores,

Paulo tem acesso exatamente aos mesmos

respondendo publica ou privativamente

conteúdos que seu colega em Palmeira dos

aos comentários. Essa é, em princípio, uma

Índios.

distinção importante entre um blogueiro e

Spinoza, em seu Tratado Político, dizia

um colunista de jornal. Os dois são forma-

que “se duas pessoas concordam entre si

dores de opinião e difusores ideológicos.

e unem as suas forças, terão mais poder

Enquanto o primeiro, porém, dialoga com

conjuntamente e, consequentemente, um

seus leitores e permite que estes exponham

direito superior sobre a natureza que cada

suas divergências, críticas e elogios num

uma delas não possui sozinha e, quanto mais

espaço de comentários logo abaixo de cada

numerosos forem os homens que tenham

artigo, ou post, o colunista discursa do alto

posto as suas forças em comum mais direito

de um pedestal inacessível aos clamores de

terão eles todos”. Ora, uma das caracterís-

seu público.

ticas marcantes do blog consiste justamente

Cuidemos, porém, de não ver a blogosfe-

na interação e na formação de grupos de

ra como panacéia. O contato quase promís-

afinidade. Ao expor sua opinião, ideologia,

cuo com o público também traz problemas e
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Enquanto a mídia convencional é
aristocrática, a blogosfera

é caótica

a distância do colunista tem suas vantagens

o mesmo que um voto alienado ou mesmo

em termo de independência de opinião e se-

equivocado de outra pessoa. Nisso se limita-

renidade espiritual. O mais importante não é

va a interação com o agente político.

isso. A característica mais revolucionária do

O crescimento da população e as neces-

blog é que todos podem ter um, em constra-

sidades profissionais tornaram as manifes-

te com o privilégio cada vez menos transpa-

tações de rua, além de complicadas e caras

rente para se tornar colunista. Enquanto a

de serem organizadas, menos representati-

mídia convencional é aristocrática e, como

vas e influentes em relação ao poder político.

tal, previsível e monocórdica, com público

Quando o governo Bush sinalizou sua

leitor em queda, a blogosfera é caótica,

disposição de atacar militarmente o Iraque,

plural e com público leitor crescendo 40%

o mundo se manifestou como jamais se vira

ao ano.

antes. Em Londres, Madrid, Nova York, São

É igualmente equivocado ver na internet

Francisco, Toquio, Berlim, em quase todas as

uma ferramenta vantajosa somente para um

grandes cidades, milhões de pessoas saíram

espectro ideológico. Alguns analistas ameri-

às ruas, a maioria pessoas que não costu-

canos afirmam que o uso inteligente da blo-

mam participar desse tipo de evento. Os fal-

gosfera foi um fator relevante na fenomenal

cões da Casa Branca, porém, consideraram

vitória eleitoral George W.Bush, em 2004,

que o apoio recebido de colunistas do New

quando o presidente havia perdido parte do

York Times e Washington Post era suficiente

apoio que possuía na mídia corporativa. De

para neutralizar o efeito negativo dessas

lá para cá, a blogosfera liberal americana

manifestações. De certa forma, tinham ra-

procurou recuperar o tempo perdido e se

zão. Se a guerra fosse hoje, no entanto, seria

tornou uma tremenda força política, um dos

mais difícil para o governo americano e os

suportes mais importantes das campanhas

jornalões se manterem firmes diante daquela

dos democratas Hillary Clinton e Barack

tsnunami antiguerra. A blogosfera obrigaria

Obama. A internet ajuda a sociedade a ver a

a grande imprensa a embarcar com menos

si mesma com mais transparência e preci-

entusiasmo naquela aventura e, consequen-

são. O voto, afinal, não mede a intensidade,

temente, o governo teria mais trabalho para

os matizes, as sutilezas da opinião política. O

empurrar uma guerra bilionária goela abaixo

meu voto entusiasmado no candidato X vale

dos contribuintes.
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Eric Alternan publicou, a 31 de março

tual, na apuração dos fatos e no extremo

deste ano, um extenso ensaio no site da

cuidado em não parecer tendencioso. Sobre

New Yorker sobre o declínio dos jornais. O

esse último item, a autopropalada impar-

texto converteu-se instantaneamente num

cialidade da mídia, ele admite, todavia, que

sucesso da web. Eis um trecho do artigo de

seria um dos fatores que explicariam a sua

Alternan (tradução minha): “Enquanto isso,

perda de credibilidade. E mesmo a apuração

a confiança do público nos jornais tem caído

dos fatos, tão cara à velha escola, estaria

rapidamente. Um recente estudo publicado

minguando, na esteira da severa crise das

pela Universidade Sacred Heart descobriu

empresas jornalísticas.

que menos de 20% dos americanos admiti-

O público, diz Alternan, simplesmente

ram que acreditam totalmente ou na maior

não acredita na imparcialidade da mídia

parte do que informa a mídia, um número

corporativa. A blogosfera, em que pese suas

que era superior a 27% há somente cinco

deficiências, nunca se pretendeu imparcial.

anos. Somente um em cada cinco acreditam

Um blogueiro deve ser honesto, ou franco,

no que lêem na imprensa escrita, concluiu

ou independente. Imparcial, não. Os poucos

o relatório State of the News Media 2007.

“imparciais” são jornalistas da grande mídia

(...) Mais americanos acreditam em discos

que usam o blog como complemento para

voadores e teorias conspiratórias do 11 de

seu trabalho principal.

setembro do que na grande imprensa es-

A maioria dos textos publicados na im-

crita. Mais de 9 em 10 americanos, segundo

prensa escrita sobre o tema, e o de Alternan

o estudo da Sacred Heart, afirmaram que a

não é exceção, trazem um tom melancólico

mídia procura, deliberadamente, exercer in-

e terminam com uma nota de pessimismo.

fluência sobre as políticas públicas, embora

Alternan finaliza o artigo com o alerta, tipi-

eles se dividam se esta influência tende para

camente ianque, contra os governos auto-

o lado liberal ou conservador”.

ritários, os quais, sem uma forte imprensa

No mesmo artigo, Alternan defende uma
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série de qualidades da imprensa escrita

dos. Eu me pergunto, porém: quando foi que

que não estariam presentes na blogosfera,

a imprensa escrita denunciou governos au-
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Um blogueiro deve ser honesto,
ou franco, ou independente.

Imparcial, não.

imprensa escrita a deixa sempre vulnerável

grau de totalitarismo se os russos pudessem

aos ditadores. Na América Latina, por exem-

denunciar, mesmo que anonimamente, suas

plo, tem sido o contrário: a imprensa sempre

barbaridades e injustiças.

conspirou contra governos democráticos e
sempre defendeu os regimes totalitários.

A vida de blogueiro, todavia, nem sempre
é fácil. Em Cingapura, dois blogueiros de et-

Uma ditadura hoje talvez tenha mais

nia chinesa foram presos como subversivos

receio de um blogueiro esperto e corajoso

por publicarem textos antimuçulmanos. No

do que de um grande jornal ou protesto de

Egito, o blogueiro Kareem Amer foi acusado

rua. O jornal, se for local, pode ser fechado

por insultar o presidente Hosni Mubarak e

ou censurado facilmente. Se for estrangei-

uma instituição islâmica. Foi a primeira vez

ro, a denúncia poderá ser desacreditada

que um blogueiro foi processado no país.

como interferência na soberania do país. O

Após uma breve sessão, o blogueiro foi con-

protesto de rua será reprimido e seus moti-

siderado culpado e sentenciado a três anos

vos distorcidos. Já o blogueiro, o que fazer

por insultar o Islã e incitar sedição e mais um

contra ele? Ele pode se manifestar tranqui-

ano por insultar o presidente da Repúbli-

lamente de outro país e terá todo o espaço

ca. Depois de expressar, em seu blog, suas

de que necessita para defender seus pontos

opiniões sobre as forças armadas do Sudão,

de vista e lutar contra a manipulação de suas

Jan Pronk, representante da ONU no país,

posições. Além disso, ele tem a vantagem do

teve sua deportação decretada.

número. É um só. Elimina-se um blogueiro,
surgem mil outros.
O protesto de rua, por sua vez, não

A internet surge, portanto, como a
grande ferramenta democrática do século
XXI, criando um canal interativo do cidadão

permite a expressão dos matizes individuais.

com seus representantes e tornando-se uma

Um punhado de palavras de ordem não é

grande tribuna onde ele pode manifestar

tão influente quanto um texto cuidadosa-

apoio ou crítica aos representantes do po-

mente escrito, bem articulado e que tenha

der político. Uma prova desse poder ocorreu

suficiente circulação. Do mesma forma que

durante as últimas eleições para o Senado

a Revolução russa não se iniciou com as

americano, em 2006. Nesta campanha, o

desordens operárias de 1905, e sim com a

senador republicano George Allen foi filmado

divulgação do Manifesto Comunista, o regi-

xingando um assessor democrata – que

me stalinista dificilmente alcançaria aquele

tinha descendência índia – de “macaco”.
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O vídeo foi colocado no Youtube, divulga-

A blogosfera também tem sido impor-

do amplamente pela blogosfera liberal, e

tante para a renovação estética no Brasil.

visto por dezenas de milhares de pessoas. A

Na literatura, tem se revelado a primeira

atenção gerada na web fez o vídeo chegar às

oportunidade para jovens escritores exerci-

redes de televisão, que também o exibiram,

tarem-se, superarem dificuldades técnicas

sempre citando o sucesso que o mesmo

e mostrarem seus trabalhos ao público e

provocara na blogosfera. Como resultado

às editoras. Naturalmente, o livro impresso

desse imbróglio, o democrata Jim Webb

ainda é insuperável, mas num país com as

venceu Allen (que antes era favorito), e o

dimensões do Brasil, a internet cai como

Partido Democrata conseguiu, por um voto,

luva para, economizando frete, fazer circular

a maioria no Congresso americano, derro-

informações sobre novos autores, daqui e

tando severamente o governo Bush.

do exterior. Os mesmos argumentos valem

Voltando ao Brasil, não há como deixar

para as outras artes. A blogosfera trouxe,

de citar o embate ideológico praticado

ademais, relativa liberdade para os autores

intestinamente na blogosfera e entre esta

em relação às mídias convencionais, pois

e a mídia corporativa. Muitos o vêem com

permite o contato direto com o público. Uma

maus olhos, porque, como qualquer guerra,

resenha em grande jornal ainda é insubsti-

não é conduzida com bom-mocismo. Mas

tuível em termos de status, mas não é mais

embate não é diálogo. Em nome de um

única forma de divulgar um trabalho, e pode

suposto cavalheirismo, que não se sabe

ser um suporte excelente para o artista dar

quando jamais existiu no Brasil, acusa-se a

informações que permitam uma fruição me-

blogosfera de ser palco de ferozes batalhas

lhor da obra e, eventualmente, defender-se

partidárias e ideológicas. Ora, justamente

de uma crítica que ele considere injusta.

o fato de elas existirem, e serem intensas, é

O maior impacto da blogosfera no mun-

o melhor indicador de vitalidade democrá-

do, por fim, é a transformação das pessoas

tica. O mais importante, e esse é um ponto

em emissores em potencial. Os meios de

do qual os brasileiros devem se orgulhar, é

comunicação de massa democratizaram a

que não há violência física. Os embates são

recepção. No Brasil, mais de 95% dos lares

duros, mas restringem-se à disputa verbal.

têm acesso aos canais abertos de TV. Mas

Desses embates, creio eu, resultarão novas

os brasileiros só podiam ouvir. A internet, e

energias políticas e, provavelmente, dado o

particularmente a blogosfera, abre caminho

referido poder de influência dos blogs sobre

para que, um dia, todos possam também

as vastas camadas médias, que já repre-

falar e, assim, exercer a cidadania e o poder

sentam maioria da população brasileira,

político. Será uma balbúrdia dos infernos,

segundo o IBGE, os futuros presidentes da

mas estaremos mais próximos de uma de-

República.

mocracia verdadeira.
migueldorosario@gmail.com
O articulista é jornalista e responsável pelo blog Óleo do Diabo

Link externo: Out of Print, de Eric Alterman
http://www.newyorker.com/reporting/2008/03/31/080331fa_fact_alterman?currentPage=all
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Estado imperial brasileiro criou

ção no caso de alguém “usar de feitiçaria ou conversar

mecanismos

de

com feiticeiros” para qualquer finalidade. Depois, em

regulação da feitiçaria, mesmo tendo

institucionais

uma nota, intitulada “Feiticeiros”, há longa análise das

abolido do Código Criminal, promul-

possibilidades do surgimento dessa expressão. Por fim, o

gado em 1830, a punição e a definição

texto das Ordenações conclui que não era possível definir

da prática de feitiçaria como crime. A palavra feitiçaria

com precisão e em poucas palavras a feitiçaria e nem

sequer aparece nesse Código, o primeiro corpo de leis

o(a) feiticeiro(a).3

exclusivo do nosso território, não mais subordinado ao

O Código Criminal do Império representou assim

governo colonial português.1 Não era crime praticar a

uma quebra em relação às Ordenações Filipinas. Após o

feitiçaria e nem acusar alguém de praticá-la, de provocar

final do governo imperial, há uma nova ruptura jurídica

o infortúnio a outra pessoa mediante poderes mágicos

e volta-se à condenação da magia e seus sortilégios e,

– ao contrário do que fizeram as Ordenações Filipinas,

portanto, da “feitiçaria” no Código Penal republicano,

conjunto de leis que antecedeu aquele Código.

de 1890.

Dava-se o nome de Ordenações às leis portuguesas

Segundo Maggie (1992), o Código Penal republicano

compiladas em códigos que regulavam a vida dos súditos

legislou sobre a magia e regulou as acusações de feitiça-

portugueses no reino e nas suas colônias. O primeiro

ria, porque os legisladores e os funcionários do Estado,

conjunto de leis, ordenadas por D. João I, foi concluído

assim como os réus e acusados, estavam imersos na

em 1446. Em 1514 publicou-se nova coleção das leis do

lógica que preside as acusações e na própria crença.4 O

reino, com as alterações introduzidas pelo tempo. Por

texto legal atesta o poder da crença que invade o espaço

terem sido impressas segundo ordem de D. Manuel, rece-

público e as instituições do Estado. O artigo 156 proibia:

beram o nome de Ordenações Manuelinas. Em 1603 pu-

“Exercer a medicina em qualquer de seus ramos e a arte

blicaram-se as Ordenações Filipinas, mandadas compilar

dentária ou farmácia; praticar a homeopatia, a dosime-

por Filipe I, que em Portugal vigoraram até 1868. No Brasil,

tria, o hipnotismo ou o magnetismo animal, sem estar

as Ordenações Filipinas, por força da lei de 20 de outubro

habilitado segundo as leis e regulamentos”. O artigo 157

de 1823, vigoraram até 31 de dezembro de 1916, como

proibia “Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios,

subsídio do Direito pátrio, e só foram definitivamente

usar talismãs e cartomancia para despertar sentimentos

revogadas pelo Código Civil de 1917.

de ódio e amor, inculcar cura de moléstias curáveis e

O Título 3 do Livro 5 das Ordenações Filipinas, intitu-

incuráveis, enfim, para fascinar a credulidade pública”, e o

lado “Dos Feiticeiros”, prevê as punições do acusado de

artigo 158 proibia “Ministrar, ou simplesmente prescrever,

feitiçaria: pagar três mil réis ao acusador, ser açoitado

como meio curativo para uso interno ou externo e sob

no braço, em plena vila onde residisse, e degredado para

qualquer forma preparada, substância de qualquer dos

o Brasil. Há outros dois momentos em que a palavra

reinos da natureza, fazendo ou exercendo, assim, o ofício

feitiçaria aparece nas Ordenações Filipinas. Primeiro, no

denominado de curandeiro.”5

2

Título 88 do Livro 4, “Das causas porque o pai ou mãe

Como nos arquivos brasileiros os documentos re-

podem deserdar seus filhos”, o Item 7 prescreve a deser-

lativos aos crimes cometidos no Império, grosso modo,
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o texto das Ordenações
conclui que não
era possível definir
com precisão
e em poucas palavras
a feitiçaria e nem
o(a) feiticeiro(a)

ABRIL • MAio • JUNHo 2008 123

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

estão organizados pelos artigos daquele Código, não se

enviado da cidade de São Paulo pelo Correio Paulista-

pode localizar as acusações de crença e prática de fei-

no, Pai Gavião era o principal articulador de um grande

tiçaria como motivos legais para a abertura de processo

plano de insurreição dos escravos das fazendas daquela

criminal – isso porque, como disse anteriormente, as

região.6 De acordo com os relatos, Pai Gavião ameaçava

palavras “feitiçaria” e “feiticeiro” sequer aparecem no

os senhores nas ocasiões em que falava através de José

Código Criminal do Império. Entretanto, encontrei esta

Cabinda, afirmando ser o líder dos “Filhos das Trevas”,

acusação diluída noutras fontes, tais como um processo

grupo composto por escravos que seguiam suas ordens,

criminal de homicídio, outro de estelionato, notícias de

escondendo-se nas matas daquela região, preparando “a

jornais e correspondências privadas de delegados de po-

prometida grande insurreição”.

lícia e ministros da Justiça. Além destas fontes, há alguns

Havia rituais presididos por Pai Gavião, narrados

romances que narram histórias nas quais personagens

pelo jornalista como encontros que “reuniam numerosa

chamados de feiticeiros aparecem como agentes centrais

quantidade de escravos e livres, sempre durante a noite”.

da trama, como “O Troco do Ipê”, de José de Alencar,

Em uma destas reuniões, Pai Gavião teria afirmado que

de 1971. Deixarei a análise desses romances para outro

“os escravos matariam todos os brancos da região” e

artigo, uma vez que a riqueza das suas informações cer-

que, para isso, “possuíam grande número de espingar-

tamente será perdida neste artigo.

das”. Rapidamente, esta notícia chegou aos ouvidos do

Estas informações demonstram que a crença no po-

delegado e de influentes senhores de escravos locais, que

der do feitiço e dos feiticeiros existia no Império do Brasil,

convocaram Pai Gavião – ou melhor, José Cabinda – para

e que não havia lei alguma que punisse os acusados de

um interrogatório na delegacia de Itu.

feitiçaria, ao contrário do período colonial e do republi-

Segundo o jornalista, a sala do delegado estava

cano. As pessoas eram punidas não por serem feiticeiras

“lotada de gente”. O interrogado em momento algum

e nem por praticarem a feitiçaria, mas, sim, por estelio-

foi chamado pelo seu nome, José Cabinda. Durante o

nato, homicídio, e demais crimes prescritos pelo Código

interrogatório feito pelo delegado, Pai Gavião teve seus

Criminal. Neste artigo, convido o leitor a percorrer casos

poderes de adivinhação testados: deveria saber onde

que demonstram o que acabamos de afirmar, e ajudam a

certos objetos teriam sido escondidos naquela sala. O

entender como a crença na feitiçaria, no poder do feitiço,

jornalista escreveu que, quando Pai Gavião indicou o local

era compartilhada por pessoas de todas as classes na

correto, um dos presentes mudou os objetos de lugar,

sociedade imperial do Sudeste escravista, inclusive fun-

“trapaceando-o”. Seguiu-se, então, uma série de chaco-

cionários de diversos escalões do Estado.

tas a Pai Gavião, ao seu fracasso, denunciado como falso

Pai Gavião e a Grande Insurreição

pelo jornalista que se vangloriou da derrota “pública do
espírito”. Depois disso, houve grande repressão policial

Pai Gavião foi o nome dado ao “espírito” que encar-

aos integrantes dos Filhos das Trevas e forte vigilância

nava no escravo africano José Cabinda, na cidade de Itu

aos freqüentadores das reuniões capitaneadas por Pai

e cercanias, na província de São Paulo, em 1854. Segundo

Gavião. A idéia dos senhores de escravos da região era se

uma série de notícias escritas in loco por um jornalista

antecipar à eclosão de alguma insurreição de escravos.
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uturas investigações geológicas

de feitiços, segundo os depoimentos dos acusados e

para uma possível descoberta de

de testemunhas, em que “feiticeiros mais graduados

ouro em Itu – que, a princípio, em

ministravam aulas para os iniciantes” aos domingos e

nada tinham a ver com as ameaças

nos dias santos. A aula correspondia a uma etapa es-

de insurreição dos escravos ligados a

pecífica do aprendizado. Em cada uma das etapas, os

Pai Gavião – possibilitaram a “descoberta de um paiol

“mestres” pressupunham que os “alunos” exerceriam

com mais de cem espingardas”. O paiol estava locali-

os conhecimentos adquiridos e acumulados nas aulas

zado em um dos lugares indicados por Pai Gavião como

anteriores, exigindo que utilizassem “misturas de plan-

“o local do arsenal de fogo que os Filhos das Trevas

tas e ervas com aguardente, todas elas compradas de

vinham, aos poucos, acumulando”. Era o alto de uma

outros feiticeiros”.

montanha, lugar privilegiado para a possível insurreição

Certos alunos resolveram praticar seus conhecimen-

dos escravos, uma vez que dali “podia-se ver todas as

tos e misturaram algumas ervas na comida de alguns

fazendas da região, bem como toda a movimentação da

escravos – mulheres e crianças, inclusive – com con-

cidade de Itu”. Desta forma, os engenheiros que faziam

seqüências fatais. Um dos alunos, o escravo Pascoal,

a pesquisa geológica, bancados por importantes mem-

pertencente a dona Geraldina, foi preso e contou como

bros da elite local, confirmaram, sem querer, as ameaças

ele estava agindo. A partir daí, foi aberto processo cri-

do espírito.7

minal contra Pascoal e outros escravos e alguns libertos,

Infelizmente, não localizamos processo criminal al-

sob a acusação de tentativa de homicídio. Ao ler esse

gum sobre o caso, nem outras fontes para além da série

volumoso documento, descobri que as autoridades en-

de reportagens publicadas pelo jornal paulistano. Ao

volvidas acreditavam que as mortes foram provocadas

contrário do caso a seguir.

não somente pela aplicação das substâncias venenosas,

A Coroa da Salvação e
os envenenamentos

pelos escravos e libertos. Elas acreditavam que o feitiço
ensinado na “Escola de Feitiçaria Coroa da Salvação”
estava por trás de tudo.

Em 1869, escravos de uma fazenda localizada na

Ao final do inquérito, escravos mais diretamente en-

cidade de Cunha, perto de Parati, província do Rio de

volvidos com os assassinatos foram presos e condena-

Janeiro, foram processados por estarem “usando de fei-

dos à prisão perpétua, num longo processo criminal que

tiçaria para matar outros escravos” de algumas fazen-

durou até o ano de 1871. Esse processo foi aberto, como

das da região.8 Durante as investigações, promovidas

disse, segundo a acusação de tentativa de homicídio,

por empregados e parentes da senhora e proprietária

porque não o poderia ter sido pela de prática de feitiçaria.

da fazenda, dona Geraldina de Campos, foi descoberta

Os acusados foram tratados por “feiticeiros” durante os

a existência de reuniões em torno do que, no processo

depoimentos, nos quais o delegado e os jurisconsultos

criminal, foi denominado “escola de feitiçaria” – para

perguntavam detalhes sobre a “estrutura” da “Coroa da

os escravos e libertos, seu nome era “Coroa da Sal-

Salvação” e a “realização e os fins a serem obtidos pelos

vação”. Esta “escola” previa etapas de aprendizado

feiticeiros através dos feitiços”.
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Dos atos que
Juca Rosa era acusado
de ter praticado,
o juiz somente
“tinha razão” em dizer
que havia “empregado
substâncias tóxicas”
nas suas consultas
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José Sebastião da Rosa,
o “feiticeiro” Juca Rosa

INTELIGÊNCIA

Abaixo, resumirei a argumentação dos advogados
que pediram apelação da sentença, em nome do réu.

José Sebastião da Rosa era réu do processo iniciado
no dia 5 de julho de 1871, no Tribunal do Júri da Corte.

9

Em nome não somente de José Sebastião da Rosa,
mas também de outro réu, Lúcio José da Silva, o advoga-

A acusação havia sido feita por um anônimo, através de

do argumentou que o primeiro fora condenado pelo crime

carta veiculada no Diário de Notícias, jornal de grande

de estelionato e o segundo por ser seu cúmplice. Dizendo

circulação na Corte, levando à abertura do processo cri-

que a condenação não possuía “nenhum valor de mérito”,

minal contra José, sob a acusação de estelionato. José,

num processo “confuso e barulhento”, o advogado afirma

acusado de “nefando feiticeiro” pelo denunciante anôni-

que o juiz expediu “mandado de busca e apreensão de (...)

mo, dizia, segundo o mesmo e as testemunhas envolvidas

objetos de feitiçarias”13. Sobre isso, argumenta que “fei-

no processo, “fazer coisas através de feitiçaria”, como

tiçarias nem é denominação jurídica de crime ou delito

10

“curar feridas e moléstias e trazer de volta amantes”.

classificado pelo nosso Código Criminal, nem constitui

Por trás de toda a denúncia, havia a clara referência ao

crime inafiançável”, conforme havia afirmado o juiz. Dos

envolvimento do réu, mencionado no processo por ser

atos que Juca Rosa era acusado de ter praticado, o juiz

“notoriamente conhecido por Feiticeiro Juca Rosa”, com

somente “tinha razão” em dizer que havia “empregado

mulheres – leia-se esposas – de importantes figuras do

substâncias tóxicas” nas suas consultas. Nenhuma das

cenário político da Corte. Não foi à toa que o acusado

pessoas que foram se “aconselhar” com Juca Rosa, ao

afirmou em seu depoimento ao juiz do caso “ter testemu-

se sentir lesada, procurou a polícia, nem se quer a Jus-

nhas a apresentar em seu favor (...), mas seria impossível

tiça, para se queixar. Mesmo assim, o tal “emprego de

conseguir isso delas”. “Mulheres de espírito fraco” eram

substâncias tóxicas” nas tais consultas não foi flagrado,

as “vítimas de Juca Rosa”, dizia a denúncia anônima. Elas

continuava o advogado, pelas autoridades públicas. Tal

o procuravam com o fim de curar sentimentos amorosos,

fato devia-se a boatos que corriam pela cidade, e que

“quando deseja(vam) o mal de um inimigo”. Juca Rosa,

haviam penetrado no processo através das opiniões dos

ainda segundo a denúncia, era “feiticeiro capaz de tudo

policiais que construíram o inquérito.

11

fazer” e, quando a moça lhe agradava – “preferia as bran-

O pedido de apelação da sentença, que não foi acei-

cas e pardas, desprezando em geral suas parceiras pretas”

to, termina com o advogado de Juca Rosa afirmando que

– era inserida num ritual de iniciação para tornar parte

ele “jamais sofreu pronunciamento nem condenação pelo

de sua “seita”. Neste ritual, Juca Rosa tornava-se senhor

delito de obter dinheiro por meio de um artifício fraudu-

da alma da moça, “servindo com satisfação de sua brutal

lento”, isto é, estelionato.

sensualidade”. Assim, o “Feiticeiro Juca Rosa” recrutava
12

as moças a quem passava a chamar de “filhas”.
Após apelar da decisão do primeiro julgamento ao

Casos de feitiçaria nos ofícios
“confidenciais” e “reservados”

imperador, Juca Rosa foi definitivamente condenado em

Nas pesquisas, também encontrei informações troca-

julho de 1871, pelo juiz João Alfredo Correia de Oliveira,

das entre autoridades do Estado imperial brasileiro sobre

por crime de estelionato, a seis anos de prisão.

a ação de pessoas acusadas de feitiçaria, informações
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O

utro caso ocorreu no ano de 1862.
Misteriosas cerimônias promovi-

das por escravos surpreenderam os
senhores de Valença, província do Rio

No dia 16 de dezembro de 1867, por exemplo, o juiz

de Janeiro. Aos moldes dos encontros

Carlos de Lima Teixeira escreveu aos responsáveis pela

promovidos sob a crença em Pai Gavião, escravos de vá-

Secretaria de Polícia da Corte sobre um “sinistro fato

rias fazendas “ajuntaram-se em reuniões noturnas com

Segundo seu relato, no dia 14 daquele

o fim de preservarem-se de moléstias e terem fortuna”.

mesmo mês, ele fora procurado por um tal Luiz Tavares

As reuniões eram temidas pelos senhores por indicar

Guerra, que lhe afirmou temer que os “escravos da casa

a possibilidade de insurreição, pois envolviam grande

[na qual ele trabalhava] formavam o desígnio de se re-

quantidade de escravos. Ao receber “comunicado urgen-

de feitiçaria”.

14

voltarem contra seu senhor e caixeiros”. O juiz enviou,

te”, o então chefe de polícia da Corte, José Custódio de

“imediatamente, uma força do Corpo Militar de Polícia, e

Andrade Pinto, tratou de investigar as “reuniões sinistras”

fez prender os que pareciam tornar-se suspeitos: Fran-

promovidas pelos escravos de Valença. Concluiu que os

cisco, Bento, Luiz, Torquato, Roque, Caetano e [outro]

mesmos davam-lhes o nome de “Congêres”, nas quais

Francisco”.

celebravam “cerimônias grosseiras e misteriosas, com

O juiz interrogou um escravo de nome David, que tra-

o fim de protegerem-se de moléstias e terem fortuna,

balhava na mesma casa, e pertencia a um inglês chamado

como bem já disseram os seus senhores, por meio de

Hill. David confirmou o que já havia dito ao administrador

feitiços”.15 José Custódio não tinha certeza de que os

daquela casa, isto é, que há um mês soube pelo escravo

senhores não estavam no caminho da fortuna e das mo-

Torquato da existência de uma “mesa de feitiçaria que

léstias dos escravos, devendo ser eliminados através dos

tinha por fim dar cabo de Guerra e dos caixeiros e [até

feitiços feitos nas “Congêres”. Além disso, quanto mais

mesmo] dos seus escravos até o fim deste ano [1867], da

as autoridades demoravam a confirmar tal informação,

qual era chefe um preto-mina velho de nome Francisco e

mais a população de Valença e municípios vizinhos se

[da qual] faziam parte cinco escravos”. Após este interro-

alarmavam. A solução encontrada foi recorrer ao então

gatório, o juiz informou que continuaria as investigações

ministro da Justiça, Francisco de Paula Negreiros Sayão

sobre a tal “mesa de feitiçaria”, uma vez que soube que

Lobato, que deu sustentação ao caso, recomendando

muitos outros escravos estariam envolvidos não apenas

que as investigações continuassem. É nesse ponto onde

com a mesma, mas também com o “plano de morte a

pára a documentação.

Guerra e aos caixeiros e seus escravos”. Neste sentido, o
juiz acreditava não somente na feitiçaria como forma de

“Escravos invisíveis”

fazer o mal, mas que, através da mesma, escravos, lide-

Em 28 de novembro de 1838, o jornal O Sete D’Abril,

rados por um africano, que já havia sido preso, poderiam

do Rio de Janeiro, publicou em suas páginas dois e três

levar a cabo um plano de assassinar pessoas que lhes

uma longa narrativa sobre o sucesso de uma expedição

eram bem próximas.

senhorial para acabar com insurreição escrava de enor-
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mes proporções.16 A narrativa fora enviada e assinada,

são aumentou, pois “na descida de um serrote, sentiram

em 13 de novembro, por Francisco de Lacerda Werneck,

golpes de machado e falar de gente”.

senhor de grande quantidade de escravos e herdeiro de
muitas terras produtivas.

Os escravos estavam espalhados. Era um quilombo
de, pelo menos, 150 escravos. Werneck pensou, e re-

Em Vassouras, província do Rio de Janeiro, “os es-

solveu cercá-los com todos os seus 150 subordinados.

cravos do capitão-mor Manoel Francisco Xavier estavam

Depois disso, foram marchando em direção aos escravos.

revoltados”. Às quatro horas da tarde do dia dez, 150 ho-

Um deles viu toda a movimentação da tropa, e deu o

mens da Guarda Nacional, mais paisanos armados, foram

sinal aos demais. Com algumas “poucas armas de fogo e

reunidos, “em 48 horas”, em quatro divisões, para dar fim

outras cortantes”, os escravos venceram a primeira bata-

à insurreição dos escravos. O clima de tensão e expec-

lha. Em seguida, eles gritaram: “Atirem, caboclos! Atirem,

tativa era tão grande que o coronel chefe da missão, o

diabos!”. Uma descarga muito barulhenta se fez, e dois

próprio Werneck, dirigiu aos seus “camaradas um discur-

homens da missão caíram feridos. Werneck mandou seus

so, cuja leitura enérgica produziu um efeito admirável, fa-

homens atacarem com força total, logo fazendo “20 e

zendo ressoar por alguns minutos entusiasmados vivas”.

tantos escravos rolarem pelo morro abaixo, uns mortos,

Às seis horas da manhã, uma das colunas foi explorar as

outros gravemente feridos”. Depois disso, “o tiroteio se

matas “que ficam à direita da estrada de Santa Catarina”,

tornou geral”, com os escravos correndo mata adentro,

juntando-se mais tarde às demais colunas, logo abaixo

largando parte das armas e dando as costas à tropa, que

da “Pedra do Silveira”. A coluna encontrou, logo, logo,

continuava a atirar. “Foram perseguidos e espingardea-

“o trilho dos escravos, com 33 ranchos, aonde haviam

dos em retirada e em completa debandada, por espaço

pernoitado a primeira noite; adiante, viram mais um lu-

de uma hora.” Conseguiram escapar.

gar junto à Pedra do Silveira, onde haviam dormido”. No

O cair da noite e a perda da trilha dos escravos fizeram

outro lado da rocha, outro acampamento, com “alguns

com que Werneck optasse por desfazer toda a estrutura

tições de fogo”. Às três horas, mais um acampamento foi

física do quilombo. Foi então que descobriu grande estoque

encontrado. Segundo informações prévias, havia ainda

de alimentos: “mais de 20 arrobas de açúcar, muito fubá,

um último a ser descoberto, possivelmente formado por

farinha, toucinho, carnes, mais de 20 galinhas vivas, cinco

grande número de escravos.

perus, dois carneiros – que fielmente nos acompanharam

O clima continuava tenso, pois as notícias eram de

para casa – grande quantidade de utensílios de cozinha,

que os escravos fugidos para as matas de Vassouras

machados, foices, enxadas, cavadeiras, ferramentas de car-

passavam de 100! Werneck ordenou, “para prevenir al-

pinteiro, de ferreiro, uma bigorna, 40 a 50 caixas com roupa

gum incidente desagradável”, que seus homens “não se

fina, e alguma engomada, grande quantidade de periódicos

desunissem e demorassem o passo”. Após “oito horas

velhos para cartuxame, folhas em que tinham trazido pólvo-

seguidas de caminhada por escarpados montes”, quando

ra, cento e tantas esteiras, numerosa quantidade de mantas

“começava a fatigar grande parte da tropa, muita dela

de dormir, talvez 60$000 rs em notas e cobre.”17

pouco afeita a andar a pé”, todas as colunas acharam o

Queimaram tudo aquilo que “os camaradas não pu-

acampamento. Eram então cinco e meia da tarde. A ten-

deram levar, a fim de lhes tirar todos os recursos”. O
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saldo do conflito: 22 presos, sete ou oito dos quais grave-

viam como “senhores da natureza”, foram “convencidos

mente feridos, sete mortos, com todo o “mato rastilhado

pelos feiticeiros malandrins que tinham “o poder de fazê-

de sangue em todas as direções”. Retornaram à fazenda

los ficar invisíveis”. Além disso, se fossem com os feiticei-

de um dos capitães da missão “às ave-marias”. No dia

ros para o mato, encontrariam a “fazenda invisível”, longe

seguinte, após uma noite de muita chuva, alguns homens

dos olhos dos senhores. Assim, muitos escravos, por volta

voltaram ao local do quilombo para resgatar feridos ou

de 300, se embrenharam mata adentro ao encontro da

mortos, e para explorarem suas imediações. Trouxeram

“fazenda encantada”. Construíram uma estrada, com a

dois homens da missão e mais outros dois quilombolas

largura de “poder andar quatro homens de frente”, um

feridos. Ainda faltavam ao capitão-mor de “250 a 300

do lado do outro. Quando paravam, faziam enormes

escravos, de um e outro sexo”, fugidos nas matas. Entre-

ranchos, “com toda a comodidade”.

tanto, o “rei e cabeça do motim, Manoel Congo foi preso;
e seu vice-rei, morto com um tiro!”.

18

Assim, continua o autor da notícia, não havia mais
do que um “boato de que os escravos do capitão-mor

No final de toda a empreitada, Werneck reuniu seus

se haviam insurgido, quando apenas tinham fugido”. A

homens em forma, e lhes dirigiu um “discurso em louvor”,

insurreição ocorria tão “mansa e pacificamente”, sem

causando “aplausos e vivas extraordinários”.

que em momento algum a família do capitão-mor fosse

Dentro de toda a narrativa, há uma curiosa obser-

colocada em perigo. Prova disso era a certeza dos “es-

vação feita por Werneck: “Notei que nem um só escravo

cravos de que eram invisíveis, que no primeiro encontro

fez alto quando se mandava parar, sendo preciso es-

que com eles teve a tropa, aos primeiros tiros dados da

pingardeá-los pelas pernas. Uma crioula gritava: morrer

parte desta, eles vinham com os braços abertos oferece-

sim, entregar, não!!!”. O que isso queria dizer? Porque os

rem-se como alvos das espingardas, e só quando viram

escravos foram tão destemidos, num primeiro momento,

que a invisibilidade os não preservava das balas é que

e depois fugiram para o interior das matas, como que

recorreram também às armas! 180 e tantos escravos só

retornando, todos ao mesmo tempo, a algum lugar que

tinham 19 espingardas velhas ou de caça!”.19

as tropas não haviam conseguido chegar?
Na mesma página três, onde a narrativa de Werneck

Os escravos comedores de pólvora

termina, um jornalista de O Sete D’Abril fala que recebeu

Em 10 de junho de 1857, o comendador Joaquim

mais informações dos redatores de outro jornal, chama-

José de Sousa Breves, um dos maiores senhores e tra-

do O Chronista. Um tal “amigo Y” lhe havia escrito uma

ficantes de escravos do Império, escreveu “ofício re-

carta com revelações que explicavam a curiosa obser-

servado” ao então presidente da província do Rio de

vação de Werneck. As informações são descritas como

Janeiro, João Manuel Pereira da Silva. Breves estava

“seguras e verdadeiras”.

muito preocupado com o “indício de sedição entre seus

Na fazenda do capitão-mor Manoel Francisco Xavier,

escravos, no município de São João do Príncipe”.20 Seu

três ou quatro dos seus escravos “conseguiram a fama

incômodo era devido, num primeiro momento, ao fato de

de feiticeiros, e por esse título ganharam a confiança e o

ter encontrado mais de 34 latas de pólvora na senzala

respeito de grande parte dos outros escravos”. Como os

de uma de suas fazendas. Isso daria para carregar muita

130 BÚZIOS

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

NA fazenda do capitão mor
Manoel Francisco Xavier,
três ou quatro dos
seus escravos
“conseguiram
a fama de feiticeiros”
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para fins menos sediciosos.
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J

oão da Silva atendeu de pronto à
denúncia de Breves, mandando o

chefe de polícia interino da província
do Rio de Janeiro, José Caetano de

Os escravos de suas e das demais fazendas da re-

Andrade Pinto, começar as investiga-

gião “andavam se reunindo de noite, há seis meses, em

ções sobre a “seita Dom Miguel”. Além disso, nomeou um

grupos ocultos”, numa sociedade chamada Dom Miguel.

novo subdelegado, Eusébio da Fonseca Guimarães, que

Cada “iniciado”, segundo as investigações do próprio

passou imediatamente a dar buscas nas senzalas para

comendador Breves, “era queimado e bebia pólvora com

encontrar objetos roubados que pudessem dar algum

misteriosas misturas”. Apesar dos castigos que Breves

indício sobre o plano de os escravos matarem os senho-

mandou aplicar nos escravos que descobriu pertencerem

res da região. Eusébio proibiu que os escravos saíssem à

a tal “seita”, “eles continuavam com estas baboseiras”.

noite das fazendas de seus senhores, para que as “reu-

Breves desconfiava que em tais reuniões pudessem ser

niões sinistras fossem interrompidas”. Em suas primeiras

combinados planos para uma grande insurreição, dada a

buscas, encontrou “raízes e ervas venenosas, que podem

“insistência dos escravos em continuar se encontrando,

produzir graves incômodos de saúde”. Os “pretos encon-

por várias noites seguidas”. Descobriu que os “iniciados”

trados com estes objetos foram castigados, evitando o

deveriam pagar certa quantia de dinheiro para os “mes-

mal maior”. Tais notícias foram comunicadas a João da

tres da seita”, o que lhe despertava a desconfiança da

Silva, em “carta confidencial” de 21 de junho de 1857,

estratégia para ganhar dinheiro “inventada por certos

pelo próprio Eusébio, que ainda informou “não haver in-

negros espertalhões”.

dício algum de sedição entre os escravos”.21

Como as autoridades locais não faziam qualquer

Mas os trabalhadores livres e moradores dos núcleos

tipo de investigação mais profunda sobre as atividades

urbanos próximos àquelas fazendas não estavam bem

da “seita Dom Miguel, nem mesmo dela tomavam se

certos quanto à insurreição ser tão improvável assim. Os

quer conhecimento”, Breves – com toda a autoridade

boatos eram tantos que os administradores das fazen-

de um dos membros mais prestigiados da elite senhorial

das recorreram ao novo subdelegado, alegando que era

– escreveu diretamente ao presidente da província do

necessário pedir, “o quanto antes, reforços para evitar as

Rio de Janeiro. Aproveitando a situação, escreveu ao

sedições dos escravos”. Diante de tal situação, Eusébio

mesmo solicitando a mudança de todas as autoridades

passou a dar buscas também nas roças, onde poderia

da Justiça naquela região. Em sua opinião, “o delegado e

encontrar mais objetos e raízes escondidas pelos escra-

o subdelegado eram doidos, além deste último ser bobo e

vos, que já sabiam de suas idas às senzalas, bem como

vingativo”. Isso porque, avaliava Breves, tais autoridades,

dos castigos que sofreriam caso seus “feitiços fossem

ao invés de pedirem reforço policial à Corte para evitar

encontrados”. Tratou de isolar “os escravos do fazendeiro

uma possível insurreição dos escravos, se dedicavam a

Joaquim Breves, que não têm contato com os dos fazen-

se “vingarem de questões pessoais, e resolverem intri-

deiros vizinhos, e por isso é impossível que possam entre

guinhas”.

si estabelecer um acordo para qualquer fim sinistro”.
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Eusébio havia “percebido que entre aqueles escravos

Dom Miguel”. No dia 24 de julho, num “ofício reservado”

havia nações rivais, apesar da harmonia forçada em que

dirigido ao Palácio da Presidência da Província do Rio de

vivem pela sujeição do cativeiro”. Mas, havia uma coisa

Janeiro, chegou ao ministro e secretário dos Negócios da

que unia tais escravos, “a supersticiosa idéia que sempre

Justiça, Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, a confir-

domina a raça africana, acreditando em seus fetiches,

mação de tais notícias. Aparentemente, a “associação de

patuás, amuletos etc., quando praticam cerimônias e

feitiçaria Dom Miguel” havia sido dissipada por senhores e

danças grotescas do seu país, e nesta prática supõem

autoridades imperiais tendo à frente o comendador Breves.

alcançarem absurdas felicidades, regresso à sua pátria,

Não se falava mais em “insurreição” nem em “feitiçaria”

a bem de algumas doçuras ao cativeiro em que vivem, e

entre os inúmeros escravos das fazendas daquele lugar.

O subdele-

Entretanto, a tranqüilidade que as boas novas traziam deu

gado alegara que, apesar dos escravos terem motivos de

lugar a mais apreensões por parte de altas autoridades

sobra para “manifestar a rivalidade entre suas diferentes

imperiais. Os escravos de São João Marcos “acreditavam

nações”, a crença no feitiço era superior a tais querelas.

que o dia de Santo Antonio seria o fim do mundo”. O mi-

mil insignificantes coisas de sua fantasia”.

22

As coisas pareciam se agravar. Em “correspondên-

nistro conta que se “ouvia nas ruas da Corte semelhante

cia confidencial”, de nove de julho, o delegado local,

boato entre os escravos”, boato este que ia se “espalhan-

Antonio Cesar de Azevedo, escrevia ao vice-presidente

do rapidamente por toda a província do Rio de Janeiro”.

da província do Rio de Janeiro comunicando que havia

Neste sentido, recomendava o ministro aos chefes de

confirmado a informação de que os escravos de diversas

polícia que “todas as investigações e práticas necessárias

fazendas realmente andavam planejando uma insurrei-

fossem tomadas para tão importante objeto”.

O centro das reuniões dos escravos era, segundo

Para além do medo que as reuniões de tantos escra-

o delegado, a “lavoura da fazenda São Joaquim, perten-

vos provocaram nos senhores de São João Marcos, medo

cente ao comendador Joaquim Breves, onde guardam

este ligado não apenas à crença nos efeitos dos feitiços

zagaias e outros instrumentos de semelhante gênero”. O

por eles aprendidos e ensinados na seita Dom Miguel,

vice-presidente resolveu também investigar o caso. Leu

temos que lembrar que a primeira metade do século XIX

cartas de empregados e caixeiros de fazendas da região,

foi palco de forte influência de médicos na política impe-

datadas de dez e 11 de junho, nas quais tomou conheci-

rial. Estes médicos lutavam pelo prevalecimento de suas

mento da existência de 270 colonos portugueses numas

técnicas de curar, bem como seu saber científico, numa

das fazendas de Breves que poderiam ser atingidos com

sociedade que acreditava, desde os tempos coloniais, no

a insurreição. Era necessário esclarecer, ainda segundo o

poder de curandeiros e de feiticeiros (Machado e outros,

vice-presidente, quais eram os fins da “associação de Dom

1978; Montero, 1985; Sampaio, 2001). Vimos que altas

Miguel, de que trata a carta do comendador Breves”.

autoridades imperiais estavam diretamente envolvidas na

ção.

23

No dia 22 de julho, novamente chegavam notícias

questão da repressão da “seita Dom Miguel”. Não pen-

sobre o fracasso do plano de insurreição, após as batidas

semos que foi “apenas” a influência do poderoso senhor

das autoridades policiais nas senzalas dos escravos, bem

e traficante de escravos José de Sousa Breves o motivo

como os castigos aplicados aos “escravos feiticeiros de

para tamanho interesse. Tais autoridades se reuniam,
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A classe senhorial
desenvolveu mecanismos
para conviver com ações
violentas por parte
dos escravos,
desde que não ameaçassem
seu poder político.
Ela também convivia
com a crença no feitiço
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muitas vezes, em grupos sociais que se estabeleciam na

magia, sobre acusações de feitiçaria, processo esse que

Corte para discutirem e divulgarem para membros da elite

se consolidou na República.

imperial a “medicina científica”.

O Segundo Reinado foi uma época de grande agi-

Ao longo da segunda metade do século XIX, as críticas

tação na elite escravista. Logo nos primeiros meses de

de “científicos” a que acusavam de feitiçaria foram orga-

1850, o Estado Imperial proibiu e coibiu, por lei, o tráfico

nizadas em periódicos, tais como no Correio Paulistano e

internacional de escravos para o Brasil, através de apa-

Província de São Paulo. Notícias de desmerecimento dos

rato policial e rede de articulações diplomáticas eficiente

feitos dos feiticeiros em grande medida eram escritas em

para fazê-la valer. Muitos escravos entenderam a apro-

tom de acusação moral aos mesmos (Schwarcz, 1987:

vação dessa lei como um enfraquecimento do poder se-

125-128). Em notícia de 30 de novembro de 1879, por

nhorial, e uma excelente oportunidade para insurreições.

exemplo, o Correio Paulistano publicou o caso de um fla-

Vimos como em 1854, liderados por Pai Gavião, escravos

grante a uma “sessão de feitiçaria”, com “42 pretos livres e

da cidade de Itu e cercanias por pouco não executaram

escravos, e 11 pretos-minas”. “O celebrante, no ato em que

uma das maiores, se não a maior, insurreição de escravos

foi preso”, continua a notícia, “era escutado com atenção

das Américas. Através da liderança de Pai Gavião, reunin-

pelo piedoso auditório”. A riqueza de detalhes confirma o

do-se nos rituais por ele comandados, escravos juntaram

fascínio que tais práticas chamadas de “feitiçaria” provo-

grande número de armas de fogo e coragem para “matar

cavam naqueles “homens de ciência”. O jornal termina a

todos os brancos da região”. Membros da classe senho-

notícia com a acusação de que a cena era uma “indecente

rial local convocaram o escravo José Cabinda, ou Pai

comédia”, sendo os escravos que dela participaram presos

Gavião, para um depoimento na delegacia de Itu. O medo

e castigados (Apud. Schwarcz, 1987: 126).

das insurreições e o do feitiço estava lado a lado.

Considerações finais
A classe senhorial desenvolveu mecanismos para

As décadas seguintes foram marcadas por intensos
debates internacionais acerca do final da escravidão no
Atlântico, principalmente após esse regime ser derrubado

conviver com ações violentas por parte dos escravos,

nos Estado Unidos da América, em 1863. A partir de 1864,

desde que não ameaçassem seu poder político. Ela tam-

D. Pedro II estava pessoalmente empenhado em acabar

bém convivia com a crença no feitiço, e não se incomo-

com o trabalho escravo no Brasil. Fruto de suas ações,

dava com ele até o momento no qual vislumbrava algum

bem como de outros políticos a ele ligados e às pressões

abalo no exercício da coerção sobre seus subordinados.

das insurreições de escravos e do crescente número

Isso porque ela acreditava no feitiço. Seus membros com-

de compra de cartas de alforria na Corte, foi aprovada,

partilhavam da explicação do por que as coisas aconte-

depois de meses de batalha política, a Lei de 28 de Se-

cerem no mundo a partir de uma acusação de feitiçaria,

tembro de 1871 – conhecida como “Lei do Ventre Livre”

a partir da ação do feiticeiro. Por isso o Estado Imperial,

(Chalhoub, 1990 e 2003). A partir de então, os escravos

mesmo sem uma lei específica que criminalizasse a fei-

tinham por lei o direito de juntar pecúlio para a compra

tiçaria, procurou regular as acusações e assim iniciou o

de sua liberdade, agora legalizada pelo Estado, e senhor

processo de domesticação da crença, legislando sobre a

algum poderia recusar sua venda.
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O clima de tensão acerca de quando a escravidão

cidade protegiam os candomblés de possíveis persegui-

acabaria no Brasil corria em paralelo com a crença de pes-

ções daqueles que antipatizavam por práticas religiosas

soas de todas as classes sociais no feitiço, e no poder dos

oriundas de africanos e seus descendentes. O jornal ainda

feiticeiros, de que a feitiçaria era uma maneira de entender

informava que essas mesmas pessoas também eram fre-

o porquê de as coisas ocorrerem. Essa situação não foi

qüentadoras das festas e dos rituais do candomblé, legi-

exclusiva ao Sudeste escravista. Em Salvador, as notícias

timando o fato de a crença e o medo do feitiço perpassar

de O Alabama denunciavam o Estado de se imiscuir na

membros de todas as classes sociais (Couceiro, 2008). Mas

crença, quando policiais e pessoas de influência política na

isso já é assunto para próximo artigo.
lcouceiro@uol.com.br
O articulista é doutorando em antropologia cultural pela UFRJ
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NOTAS
1.	Usei a seguinte edição do Código Criminal do Império, localizado
na Biblioteca da Faculdade de Direito da UFBA: Código Criminal do
Império do Brazil annotado com os atos dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, que têm alterado e interpretado suas disposições desde que foi publicado, e com o cálculo das penas em
todas as suas aplicações por Araújo Figueiras Júnior (Bacharel em
Direito), 2ª. Edição cuidadosamente revista e aumentada com os atos
dos Poderes supra-referidos, expedidos depois da 1ª. Edição, Rio de
Janeiro, Eduardo e Henrique Laemmert, 1876. Agradecemos ao historiador Rafael Sancho Silva pela localização desta edição do Código
Criminal. Para maiores informações acerca da legislação sobre cura
no Império, e a ausência da regulação da crença e das acusações de
feitiçaria no Código Criminal, ver Schritzmeyer (2004).

8.	Arquivo Nacional, doravante AN, processo criminal, Corte de
Apelação, número 50, caixa 28, galeria C, ano 1870.
9.	AN, Processo Criminal, Corte de Apelação, Réu José Sebastião da
Rosa, maço 196, caixa 11139, número 1081, galeria C, ano 1871.
10.	AN, Processo-crime, Corte de Apelação, Réu José Sebastião da
Rosa, maço 196, caixa 11139, número 1081, galeria C, ano 1871,
folhas diversas.
11.	AN, Processo-crime, Corte de Apelação, Réu José Sebastião da
Rosa, maço 196, caixa 11139, número 1081, galeria C, ano 1871, fl.
63.

2. http://www.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1150.htm (acesso em 18/
agosto/2007).

12.	AN, Processo-crime, Corte de Apelação, Réu José Sebastião da
Rosa, maço 196, caixa 11139, número 1081, galeria C, ano 1871, fl.
63v.

3. http://www.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p931.htm (acesso em 14/
agosto/2007).

13. Palavra sublinhada no processo.

4. 	Tal como Maggie (1992), em minhas pesquisas sigo a teoria da
feitiçaria de Evans-Pritchard (1935). Para esse autor, as relações
entre acusadores e acusados residem na crença coletiva de que o
mal é provocado por inimigos da vítima. Esses inimigos têm o poder
de provocá-lo segundo poderes mágicos. Dessa forma, as acusações
de feitiçaria têm como base as disputas já existentes na sociedade.
Evans-Pritchard, a partir de trabalho de campo entre os Azande, no
Sudão, na década de 1920, afirma que a feitiçaria é uma forma de
ver o mundo, de compreender como as coisas acontecem, e não
o porquê. Se um celeiro caiu na cabeça de uma pessoa que estava
descansando à sua sombra, isso ocorreu porque os cupins já vinham
há algum tempo corroendo a madeira. Mas por que isso ocorreu com
aquela pessoa, naquele momento, só poderia – segundo a lógica da
feitiçaria – ter sido provocado pela feitiçaria. Algum inimigo da vítima
teria agido para que o celeiro caísse sobre ela naquele momento, de
forma fatal.
5.	Apud. Maggie (1992: 22-23, nota 3).
6.	Biblioteca Nacional, doravante BN, Seção de Periódicos.
7.	Outros caminhos de interpretação de parte das notícias sobre Pai
Gavião, enfatizando os possíveis significados africanos de objetos e
palavras por ele usadas nos encontros rituais, podem ser encontradas em recente artigo de Slenes (2006).

14.	AN, IJ6 – Série Justiça /Polícia da Corte, pacote 517.
15.	AN, IJ1 – pacote 871, Ofícios do Presidente da Província do Rio
de Janeiro.
16.	BN, Seção de Obras Raras, documento microfilmado.
17.	BN, Seção de Obras Raras, documento microfilmado, p. 3.
18.	O quilombo de Manuel Congo foi detalhadamente analisado por
Gomes (2006: 179-321), uma vez que reuniu o máximo de documentos
produzidos pelas autoridades sobre os mais variados aspectos do
mesmo.
19.	BN, Seção de Obras Raras, documento microfilmado, p. 3.
20.	AN, IJ1 – pacote 867, Ofícios do Presidente da Província do Rio
de Janeiro.
21.	AN, IJ1 – pacote 867, Ofícios do Presidente da Província do Rio
de Janeiro.
22.	AN, IJ1 – pacote 867, Ofícios do Presidente da Província do Rio
de Janeiro.
23.	AN, IJ1 – pacote 867, Ofícios do Presidente da Província do Rio
de Janeiro.
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o Brasil, a prática
do diálogo e da concertação social está
ainda no jardim da
infância. Enquanto na Comunidade
Européia e na Ásia a institucionalização
de mais de 50 conselhos econômicos
e sociais desde os anos 90 até hoje
mostra o revigoramento de organizações identificadas anteriormente com
o neocorporativismo e associadas hoje
à participação política mais ativa da
sociedade organizada, a criação de um
conselho desta natureza no Brasil foi
cercada de suspeitas. Registrado pela
imprensa através de críticas irônicas ao
“modo petista” de governar e de dúvidas sobre sua efetividade, foi rejeitado
principalmente pelo Congresso, que
se sentiu diretamente ameaçado por
uma possível destituição de funções,
interpretando a idéia do contrato
social, objetivo declarado do conselho, como uma pactuação política

INTELIGÊNCIA

que excluiria o sistema partidário e o
Congresso.1
Nem pactuação política nem concertação social poderiam ser objeto
do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (CDES) no sentido rigoroso dos termos. A literatura
especializada reserva-os para relações
entre trabalhadores e empregadores.
Interlocuções mais inclusivas abertas a
segmentos, organizações e entidades
da sociedade em geral, são entendidas
como esforços de um “diálogo civil”,
coisa diferente de pactos, negociações
e acordos que se desenvolvem entre
as classes fundamentais. O diálogo
civil envolve além destas, atores e organizações sociais ainda que não disponham da capacidade organizacional
e política de associações patronais
e sindicatos. A concertação social é
aquela que leva a um pacto vinculante
sobre questões específicas supondo
dos parceiros sociais a capacidade de

fazer cumprir o que foi pactuado. Não
é o caso do CDES.2
O Conselho foi criado em 2003
pelo presidente Lula para cooperar
na produção de um “Contrato Social”
que levasse a uma sociedade menos
injusta e desigual. A idéia remete
às origens hipotéticas dos governos
modernos e sugere intenções fundacionais. Foi empregada no caso do
Conselho para explicitar o propósito
de dar início a um processo pactuado
de mudança social.
Sem prudência e com cuidado tentarei mostrar que o Conselho produziu
resultados e mudanças significativas
ainda que de alcance limitado. Entre os
resultados destaco a definição de uma
agenda pactuada de desenvolvimento
econômico e social cuja importância
está no fato de ter conjugado intencionalmente crescimento econômico com
desenvolvimento social. Refiro-me,
portanto, a um esforço bem-sucedido

A novidade é reunir portadores
de interesses privados
para uma experiência de
explicitação de conflitos
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de pactuação sobre prioridades para políticas de governo
que conseguiu condicionar a política econômica à política
social. Nunca será demais repetir que “pela primeira vez
neste país” a sociedade organizada foi chamada a discutir
públicamente em conjunto com o governo um projeto
para a nação; que esta discussão envolveu representantes
de interesses diferentes e antagônicos; e finalmente, que
a discussão sobre o que deveria ser feito impulsionou
um movimento de agregação de elites em torno de um
projeto para o país.
Quanto às mudanças, objeto de interesse neste artigo,
limito-me a mostrar aquelas produzidas ao longo do processo de pactuação. São processos interativos novos que
escaparam aos padrões predatórios de captura do poder
de governo. O fenômeno pode ser acompanhado através
do exame da documentação produzida pelo Conselho que
permite identificar os tipos de interação desenvolvidos entre
o governo e os grupos representados no CDES.3 Para isto
conta-se com um conjunto de documentos produzido ao
longo de 2003. São seis Cartas de Concertação que registram
as relações entre o CDES e a Secretaria do Conselho.4
As Cartas documentam interações sistemáticas de
um grupo heterogêneo de representantes de entidades
patronais, centrais sindicais, movimentos sociais os mais
diversos, e líderes em suas áreas de atividade. O exame desses documentos permite que se acompanhe um processo
contínuo de negociação em dois planos que afetando-se
mútuamente devem no entanto ser diferenciados. Em um
primeiro plano observa-se a interação entre os conselheiros
– portadores de seus próprios interesses; o segundo plano
de interações é aquele que liga o CDES – corpo coletivo
– e a Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento
Econômico – portadora de interesses do governo. As cartas
revelam a progressão de um acordo ético sobre os limites
impostos aos interesses privados em nome do interesse
coletivo. O importante, no entanto, está no fato de que o
acordo se estendeu do plano moral ao plano da escolha
das prioridades de ação do governo e da sociedade.
Para mostrar as mudanças micropolíticas produzidas
pela experiência do Conselho, descrevo rapidamente seu
ambiente institucional. Em seguida, exponho o modelo uti-
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lizado para análise das Cartas de Concertação e, finalmente,
acompanho a gestação dos novos padrões de relação entre
sociedade e governo aqui mencionados.
Ambiente institucional do Cdes
A novidade institucional do Conselho é reunir em uma
arena pública portadores de interesses privados para uma
experiência de explicitação de conflitos, discussão e diálogo
sobre os caminhos para a diminuição da desigualdade. Sua
composição pode ser descrita sem muito rigor analítico
separando-o em dois grandes grupos: aqueles ligados
a interesses de classe e/ou setoriais e aqueles ligados
a entidades com interesses mais fragmentários como
organizaçãoes não-governamentais, movimentos sociais,
associações civís como dos cegos, dos magistrados, dos
aposentados etc. Esta composição especialmente heterogênea e ampla não o qualifica para a firmação de pactos
sociais ou políticos. A mesma heterogeneidade no entanto
garante o diálogo ampliado e a convivência formalizada e
sistemática de atores sociais que jamais se encontraram ou
encontrariam nas estruturas tradicionais de representação
de interesses: partidos políticos, centrais sindicais, confederações patronais e associações profissionais.

O

Conselho funciona apoiado na Secretaria
Especial do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (Sedes). Mais conhecida
como secretaria do Conselho pelo suporte administrativo
e logístico que dá ao CDES é de fato uma Secretaria de
Estado, criada em janeiro de 2003 para coordenar as
atividades do futuro Conselho. Tem a função de garantir
na medida do possível que os trabalhos do CDES se
desenvolvam em linhas compatíveis com o projeto maior
do governo de promover o desenvolvimento econômico
com diminuição da desigualdade e distribuição eqüitativa
da renda. Seu papel político é estratégico. Tem agenda e
projetos próprios embora não tenha autonomia política
em relação ao governo ou ao Conselho. Em torno de seu
projeto organiza sua interação com o Conselho.
A questão é compreender por que um espaço
assim organizado, propício a reprodução de relações
ABRIL • MAio • JUNHo 2008 141
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particularistas e predatórias pela presença de uma coordenação
governamental mediando relações entre grupos desiguais em
poder e capacidade organizacional, não se transformou numa
antecâmara perversa de governo, conseguindo escapar das armadilhas de interesses particularistas e predatórios. A resposta
é óbvia considerando-se a natureza pública deste espaço. Não
é suficientemente esclarecedora, no entanto. Embora a livre expressão dos antagonismos e pluralidade que caracterizam o CDES
sejam em geral antídotos à captura predatória e/ou corporativa das
estruturas de governo, este perigo o ameaçou em várias ocasiões.
Como escapou a essas ameaças? Meu objetivo é compreender
o fenômeno acompanhando as relações entre a Secretaria e o
Conselho em seu primeiro ano de funcionamento.

A primeira
carta foi um
convite à
ação política
para a mudança
nos marcos da
democracia

Referência teórica
Para identificar tipos de interação, utilizo um modelo de análise
que toma como variável determinante nessas relações o grau de
organização das demandas, se fragmentado ou integrado (Santos,
1982-2006) que será informado pelas postulações feitas pelo CDES à
Sedes e vice-versa.5 De acordo com o modelo a probabilidade de que
ocorram interações cooperativas e/ou competitivas vai depender do
grau de organização das demandas daqueles envolvidos na relação.
A competição é inerente às interações, não custa lembrar. As diversas
situações criadas ao longo da convivência política produzirão tipos de
interação em dois planos que se afetam mútuamente: o plano dos
conselheiros entre si e o das relações entre CDES e Sedes. Os tipos
aqui descritos e seus efeitos mútuos servirão para compreender e
acompanhar o processo interativo e as probabilidades de cooperação.
O quadro 1 apresenta quatro situações interativas imaginárias entre
o Conselho e a Secretaria que mudam em função dos momentos
diversos da organização de demandas.
Na “situação A”, podem ocorrer interações competitivas generalisadas não havendo chances de cooperação interna nem externa,
dificultadas pela ausência de informação e o consequente elevado
grau de incerteza.6 Na “situação B”, a interação entre participantes
fragmentados e um coordenador integrado favorece a cooperação
externa para obtenção de informações com o objetivo de diminuir
incertezas. O aumento de informação interna (sobre si mesmos) e
externa (sobre a Sedes) pode estimular a organização da competição
interna abrindo caminhos à integração que pode levar à “situação C”
quando se tornam prováveis pressões mais organizadas sobre a Sedes
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que tende a sofrer por isto uma certa
fragmentação. Neste caso aumenta a
probabilidade de que a cooperação
interna possa levar à formação de
coalisões excludentes. Por exemplo,
uma coalisão entre trabalhadores e
empregadores combinando recursos
de poder diferentes mas complementares, disposta a pressionar em
benefício próprio. Na “situação D” as
probabilidades de interações fortemente cooperativas são altas por uma
única razão. Capacidade de pressão e
resistência estão equilibradas e ambos
dependem um do outro para realizarem seus projetos específicos.
O processo interativo entre o
CDES e a Sedes seguiu o trajeto “B”,
“C”, “D”. A existência de uma coordenação exclui a passagem por “A”.
A “situação B” portanto é o ponto
de partida de um movimento de
fortalecimento gradual de relações
cada vez mais simétricas. A situação
de dependência do CDES em relação
a Sedes que contribuiu para a cooperação iniciada em “B” vai aos poucos
se transformando em dependência
recíproca neutralizando as possibilidades de captura predatória ou
corporativista da Sedes e aumentando
as probabilidades de cooperação. Este
movimento será observado através do
exame das Cartas de Concertação.
Acompanhamento da dinâmica
interativa
A elaboração das cartas seguia
o seguinte percurso: a Secretaria
apresentava ao CDES uma primeira
versão do texto para ser discutido
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públicamente até se chegar ao formato referendado por todos7 aprovado
então em reunião plenária.8 As alterações efetuadas na proposta inicial
dão a exata medida das negociações
entre o governo e o Conselho e entre
os próprios conselheiros divididos por
seus interesses.

C

ada carta teve sua dinâmica própria. Algumas
foram acordadas sem
grandes problemas enquanto outras
exigiram maior diálogo e discussão.
A medida das dificuldades pode
ser dada pelo numero de versões
necessárias à inclusão das alterações sugeridas pelos conselheiros.9
Buscarei acompanhar o movimento
de pactuação acima referido circunscrevendo as situações que facilitaram
ou ameaçaram a cooperação. A sequência temática das cartas indicada
abaixo pelo título seguido do número
de versões orienta a análise.
I - Ação Política para a Mudança e
a Concertação(2)10
II - Ação pelo Progresso e Inclusão
Social(5)
III - Fundamentos para um Novo
Contrato Social(1)
IV - O Desafio da Transição e o
Papel da Sociedade-a retomada do
crescimento(3)
V - Caminhos para um Novo
Contrato Social(4)
VI - Política Industrial como Consenso para uma Agenda de Desenvolvimento(3)
Durante 2003, a Secretaria ocupou-se em traduzir para o CDES a

idéia de pactuação em torno de
um projeto de crescimento econômico condicionado à diminuição
da desigualdade social. A reforma
previdenciária seria campo de prova
para o acordo sobre princípios que
deveriam ter sua tradução imediata
nas recomendações a serem feitas
pelo Conselho. Sua urgência foi
justificada pela Secretaria pelas “profundas desigualdades produzidas
pelo sistema em vigor”.11
A primeira carta foi um convite
à ação política para a mudança nos
marcos da democracia com o r.s.v.p.
sob a forma de adesão aos objetivos
prioritários do governo e a sua agenda
de reformas. Sua primeira versão insiste ser “necessário que se processem
conflitos regulados abertos a toda a
sociedade(...)para que se chegue a
pontos comuns(...)acima dos interesses setoriais e de classe.” Enfatiza a necessidade da “ação política responsável
em um contexto de desigualdades
sociais inaceitáveis”, no que é confirmado pela versão aprovada.
Para a Secretaria, tratava-se prioritariamente de “integrar a todos na
estrutura de classes através do emprego e do trabalho promovendo a
inclusão social, participação na vida
publica e distribuição de renda”. A
versão final propõe uma via alternativa de integração social: “o estímulo à
população para atuar e organizar em
movimentos sociais entidades e redes
de empreendimentos econômicos
comprometidos com o desenvolvimento sustentável...(sic)”, incluindo
entre as tarefas do Conselho a “perABRIL • MAio • JUNHo 2008 143
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manente busca do desenvolvimento
sustentável”. A ênfase dada pela
Sedes às dimensões político-sociais da
mudança é diminuída pela prioridade
dada à transformação econômica. A
proposta de “inclusão social através
do trabalho e emprego” é mantida
como conseqüência e não mais como
condição para o desenvolvimento
sustentável. O desemprego seria
resolvido pela cooperação responsável do governo com a sociedade
e por efeito do “desenvolvimento
sustentável que tornaria residuais
o desemprego, o subemprego e a
exclusão”.
A Secretaria explica que o Conselho deveria ser compreendido como
a “materialização da ampla aliança
de classes sociais, partidos políticos
e vontades plurais que haviam eleito
o presidente da Republica” e deveria
servir à construção de consenso sobre um projeto de desenvolvimento
econômico e social.
A versão aprovada estabelece
as pré-condições para a construção
deste consenso: “a manutenção da
estabilidade macroeconômica, o
controle rigoroso das contas públicas
e a democratização do Estado”. Esta
carta registra um primeiro acordo
ético sobre a necessidade “da redução da desigualdade social, do
aprofundamento da democracia e da
integração solidária da sociedade”.
O acordo é retórico. No terreno
dos fatos a divergência normativa
entre a Secretaria e o Conselho não
é superada pela discussão sobre os
objetivos da reforma previdenciária
144 NAMORO

INTELIGÊNCIA

como se pode ver no quadro 2.
A contraproposta do CDES, descompromissada com a diminuição
da desigualdade e com a equidade
mostra resistências à intenção igualitária e aos objetivos pretendidos
pela reforma ao mesmo tempo em
que conselheiros rejeita o diagnóstico de que “a previdência promove
desigualdades e gera déficit público”.
Se o acordo retórico ensaia a aproximação do Conselho com a Sedes,
as divergências pragmáticas abrem
veredas para a agregação interna no
CDES. As interações neste momento
configuram a “situação B” pelas circunstâncias que descrevo a seguir.

O

s membros do Conselho neste momento
têm pouca ou nenhuma
informação sobre seus pares. São
proprietários de micro, pequenas,
médias e grandes empresas; entidades patronais e sindicais; movimentos
sociais, lideranças individuais e associações as mais díspares, ocupando
a mesma posição de banqueiros e
representantes de grupos financeiros
numa situação inteiramente nova de
simetria política com igualdade de
“voz e voto”. Trata-se de um corpo
atomisado, fragmentado, reunido e
coordenado pela Sedes, por sua vez
uma equipe integrada e articulada que
inaugura um trabalho rigorosamente
planejado. Em total dependência da
coordenação integrada e coesa da
Sedes, o Conselho encontra-se altamente vulnerável a interações nãocooperativas que se transformarão

em competitivas no movimento de
busca da informação ainda escassa.
As circunstâncias levam-nos desorganizadamente a algum tipo de cooperação externa (com a Sedes) que se
sustenta em um acordo ético mesmo
que apenas retórico visando diminuir
incertezas. Remotas são as chances de
cooperação interna. No entanto um
primeiro movimento de agregação
interna pode ser apreendido.
O impulso à agregação vem do
acordo sobre o compromisso com o
desenvolvimento sustentável, interesse generalizável, e do não-veto dos
indiferentes à rejeição da proposta de
reforma da previdência que generaliza
um interesse específico. Identificando
seus interesses e paixões começam a
obter informações sobre quem são e
o que querem.
O movimento em direção a “C”
será estimulado e coordenado pela
própria Secretaria com o método de
coordenação adotado na segunda
carta, que pode ser traduzido na metodologia do “conflito regulado”.
Como a carta anterior, esta é
redigida na primeira pessoa do plural.
A transcrição é longa mas necessária:
“queremos nesta segunda Carta...
avançar na construção de um grande
acordo...entre forças políticas, empresariais, sindicais e de vários setores
da sociedade civil...informados pelos
debates que travamos(com)a confiança de que é possível estabelecermos
marcos de consenso (...) como um
espaço comum no interior do qual
podemos disputar posições em busca
de um sentido aceito por todos e que
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fundamentará as nossas ações políticas (...) orientadas por
pontos de unidade estratégica que unifiquem a ação do
governo e da sociedade”.
A metodologia do conflito regulado se baseia em dois
procedimentos: a definição dos marcos de consenso e
a busca de pontos de unidade estratégica. Os marcos
de consenso traçam limites territoriais dentro dos quais
se explicitam os conflitos. Uma vez delimitados esses
territórios, cada participante poderá identificar através do
conflito seus parceiros e/ou adversários. O método provoca a “competição que integra” ao produzir a informação
necessária à organização. Além disso resulta em filtragem
das demandas. Assim são produzidas as condições que
permitem a cooperação por que induzem e conduzem
à cooperação.
Os resultados estão documentados no quadro 3. As
alterações efetuadas pelo CDES incidem todas sobre os
“pontos de unidade”, ou seja, sobre os objetivos que da
perspectiva de cada conselheiro devem informar as ações
de governo. Para economia do texto o quadro compara
apenas a primeira versão com a versão final.12
Os objetivos das políticas públicas absorvem as demandas de praticamente todos os setores com presença
no Conselho com exceção do setor financeiro. As versões
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sucessivas mostram a gradual inclusão dos interesses
privados setoriais no plano dos objetivos do governo num
processo claro de organização barganhada da competição
interna. Demandas ainda fragmentadas constituem os
“pontos de unidade estratégica que vão sendo ampliados
de forma a atender a todos de acordo com as verdadeiras
prioridades dos brasileiros”. Trabalhadores e empregadores do setor industrial apresentam maior integração. Juntos
não parecem dispostos a assumir nenhum compromisso
direto com medidas de geração de empregos. Tentam
escapar aos custos de qualquer cooperação externa atribuindo ao governo a responsabilidade de “incentivá-los” à
uma parceria (já firmada) como condição para realização
dos objetivos da política econômica do governo. A chantagem corporativa, na qual os empregadores são mestres
reconhecidos, é adotada pelos empregados. Organizada
a competição, a capacidade de pressão do CDES sobre a
Sedes se logo se fará sentir.

A

o provocar a discussão sobre os objetivos das
políticas do governo abrindo ”espaços comuns
de disputa de posições” a Sedes estimula o
conflito aberto entre os parceiros criando condições para
a informação quase perfeita. Estão dadas as oportunida-

A chantagem corporat

iva,

na qual os
empregadores são mestres
reconhecidos, é adotada
pelos empregados
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des para a integração de demandas
e consequente cooperação interna.
Inicia-se então um movimento de integração dos grupos que corresponde
ao movimento quase simétrico de
fragmentação da Sedes. Este movimento levará gradualmente à situação
imaginada em “C”.
As ameaças de fragmentação da
Secretaria estão no acordo que aceita
objetivos específicos como contrafação de objetivos gerais e absorve
o deslocamento de pressupostos
éticos – redução da desigualdade e
da exclusão e distribuição de renda
– entendidos como critérios para escolhas de ação pública, para o plano
dos objetivos.
A Terceira Carta registra o movimento de reação da Sedes à sua
fragmentação e a ameaças de um
eventual controle do Conselho sobre
sua agenda. Essas ameaças obrigam a
Secretaria a rediscutir os fundamentos
do contrato agora entendidos como
“premissas de compromisso”.13 Tratava-se de recuperar as bases normativas para ação conjunta do governo e
da sociedade procedendo ao reajuste
entre os fins pretendidos pelo governo
e os interesses do Conselho.
Não mais redigida na primeira pessoa do plural, a Terceira Carta é uma
declaração de princípios. Normativa e
pragmática estabelece os fundamentos, premissas e procedimentos a serem seguidos na pactuação do projeto
de desenvolvimento sustentável para
o país. A única versão examinada ajuda a compreender o movimento que
as Cartas imprimem à interação entre
146 NAMORO
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a Secretaria e o Conselho ao longo
do continuado processo que vai do
conflito aberto ao ajuste mútuo.
O documento ilustra bem as invenções interativas que consolidam a
situação C. A Secretaria, cada vez mais
vulnerável à pressões e em processo
de fragmentação não escapará ilesa ao
novo artificio inventado pelo Conselho
para assegurar que o projeto do gover-

política externa aberta que preserve
os interesses nacionais, fortaleça
o mercado interno e impulsione a
criação e consolidação de grupos
econômicos privados e empresas de
interesse público capazes de disputar
globalmente.
Induzindo à renegociação dos “fundamentos da nova contratualidade”, o
governo informa que não vai quebrar

no corresponda aos seus interesses.

as regras do mercado e que vai agir em
conjunto, dialogando com a sociedade;
que vai intervir na promoção de um
tipo de desenvolvimento condicionado
à criação de “políticas de inclusão social, de geração de emprego e renda,
desinformalização e fortalecimento da
pequena e média empresa”. Ressuscita,
enfim, a idéia de planejamento agora
com participação da sociedade.
Se um lado exigia a ação do Estado
na promoção do desenvolvimento, o
outro espera a adesão aos princípios
que justificam esta intervenção. O documento menciona recorrentemente a
“necessidade das reformas estruturais
para a retomada do crescimento com
sentido social”, a necessária “autonomia do governo em matéria de
política econômica e o aumento da
capacidade de investimento do capital.
Governo e sociedade devem assumir
o risco e a ousadia de induzirem o
crescimento”.
A pactuação lograda na Terceira
Carta mostra um tipo de interação
cooperativa da qual resultam acordos
compensatórios. A leitura atenta dos
quadros 4 e 5 deixa claro o artifício que
permitiu inventar saídas para os conflitos entre Sedes e CDES em situações

B

uscando criar um clima de
confiança o documento da
Secretaria lista um conjunto
de enunciados que estou chamando
de economia política do contrato. O
planejamento do desenvolvimento
sustentável deverá se fundar nas
seguintes premissas:
a. O Estado deve promover o
equilíbrio entre o livre mercado e o
intervencionismo através do diálogo
permanente entre agentes econômicos e agentes sociais;
b. O crescimento sustentado supõe
políticas de inclusão social, de geração
de emprego e renda, desinformalização, fortalecimento da pequena e média empresa e estímulo à cooperação;
c. O desenvolvimento econômico
e social pressupõe considerar as desigualdades regionais, as desigualdades
sociais e o fortalecimento dos sistemas
produtivos locais;
d. O desenvolvimento sustentável
supõe um acordo político que dê
sustentabilidade ao crescimento, ao
emprego e à inclusão social;
e. A inclusão soberana do país em
um mundo globalizado exige uma
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proximas a um equilíbrio de recursos poder. E aquí está a origem da
diferença entre os acordos compensatórios e acordos corporativos
e/ou predatórios. O artifício segue a lógica do deslocamento do
conflito do plano dos objetivos para um outro terreno. O conflito é
agora eludido pela invenção dos mecanismos adequados ao desenvolvimento sustentável. Como se verá , cada mecanismo traduz uma
política adequada aos diversos interesses setoriais. Todas as tarefas
são funções de governo e correspondem a demandas e interesses
generalizáveis. Demandas setoriais específicas são contempladas
por que transformadas em “instrumentos, os mais adequados” ao
cumprimento dos objetivos gerais de governo.
A discriminação exaustiva de mecanismos sugere conflitos internos
que estão sendo resolvidos através da negociação setorial. A isso estou
chamando de cooperação compensatória que se desenvolve tanto
entre os grupos no interior do Conselho como entre este e a Secretaria.
Este é um tipo novo de interação, possível apenas no espaço que a
limita, a saber, o CDES: território público no qual os participantes não
estão conduzindo seus negócios privados mas colocados diante de
problemas de interesse geral que serão discutidos e decididos em
comum. Não estão submetidos a constrangimentos de nenhuma
natureza a não ser a “opinião pública” de seus pares; partilham a
idéia de que seus interesses são reconhecidos mútuamente como
legítimos e podem expressar sua opinião livremente.

N

a medida do possível, as políticas específicas são condicionadas à compensação de um interesse conflitante
ou potencialmente prejudicado pela medida proposta.
Efeito especial deste jogo interativo é redefinir na prática o conceito
de política social ou política econômica. A conjunção compensatória
transforma o que é tradicionalmente entendido como política econômica strictu sensu em política socioeconômica, quando vincula
seus mecanismos a objetivos sociais precisos. A Secretaria consegue
recuperar seus princípios de justiça e eqüidade conectando o desenvolvimento social ao crescimento econômico e articulando as
demandas setoriais ao seu projeto social.
A adequação dos mecanismos aos diversos interesses setoriais,
a exaustiva discriminação de tais mecanismos e o arranjo compensatório, parecem indicar uma dinâmica interativa que se move da
“situação C” para “D”. Este trânsito é ameaçado no entanto pela
mesma força que o move: a coincidência dos interesses de empresários e trabalhadores industriais. É o que pretendo mostrar.

a Secretaria
consegue
recuperar
seus princípios
de justiça
e eqüidade
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s acordos compensatórios
não escondem o esvaziamento da proposta da
Sedes e um movimento bem-sucedido de pactuação progressiva entre
os grupos representados no CDES.
Explicitados os interesses ficam claras
as opções de aliança. Inicia-se então
um movimento de integração dos
grupos quando alianças corporativas
começam a se consolidar. O aumento
da cooperação entre os membros do
Conselho corresponde à diminuição
de sua cooperação com a Sedes.
As ameaças de aprisionamento da
Secretaria por coalisões predatórias
serão respondidas na quarta carta.
Proposta ao Conselho em 29 de julho, será aprovada apenas em 4 de
setembro.
Ao longo do período, o Conselho
trabalha em uma atmosfera de descontentamento criada pelo debate
sobre a reforma previdenciária no
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Congresso. O CDES vira espaço de
mobilização reivindicativa. Manifestos
e abaixo-assinados são distribuidos
através das pastas reservadas aos
documentos de trabalho das plenárias
cobrando a retomada imediata do
crescimento e criticando a lentidão
das decisões do governo em relação
ao crescimento econômico.
A primeira versão da carta chega
ao Conselho juntamente com o
manifesto “Compromisso de Livre
Adesão: Não à recessão, Não à
inflação” denunciando perdas para
os trabalhadores e prejuízo para
os empresários produzidos pelos
ajustes da economia. Pede uma
“mudança de rota necessária para o
crescimento” e informa que “as entidades empresariais signatárias estão
orientando as empresas associadas
para (...) retardar qualquer aumento
nos seus preços, assim como qualquer redução adicional no nível de

emprego”. Informa também que
as “entidades representativas dos
trabalhadores estarão atentas (...) às
novas contratações(à) recuperação e
aumento do nível de ganho no ritmo
por elas considerado razoável, sem
pressionar as metas de inflação...”
A “disposição à tolerância” segue
o velho estilo da chantagem corporativa. No entanto, a união de trabalhadores e empregadores num mesmo
movimento equivale a uma mudança
radical das interações corporativas
tradicionais. Agora juntos, organizamse para um xeque-mate ao governo.
Alcançando um padrão razoável de
integração e cooperação internas, o
CDES ameaça a Secretaria tentando
uma coalisão excludente capitalisando recursos de poder diferentes mas
complementares. A força econômica
com a força da mobilização sindical
se unem para pressionar a Sedes em
benefício próprio.

A “disposição à tolerância
”
segue o
velho estilo da
chantagem corporativa
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A reação da Secretaria está documentada nesta carta cuja temática é
“O Desafio da Transição e o Papel
da Sociedade: a retomada do crescimento”.
Em contraste com as cartas anteriores, esta dispensa diagnósticos
e preleções éticas. As sucessivas
versões deixam claro o aprofundamento dos conflitos entre o Conselho e a Secretaria. Sem pompas nem
cuidados, o documento se ocupa
básicamente da crítica ao corporativismo ao qual atribui a frustração
da intenção igualitária das reformas.
Ao mesmo tempo, faz apelos recorrentes à serenidade e ao apoio de
empresários e trabalhadores através
de “ações positivas na criação de um
clima favorável ao entendimento e à
concertação”.
A reação do CDES foi suprimir
na íntegra todas as críticas ao corporativismo retomando-as diluídas em
referências genéricas aos “razoáveis
zelos corporativos” que deveriam ser
evitados. Cobra ações imediatas para
o crescimento econômico e desafia
a Secretaria: “O Conselho (...)espaço
privilegiado de concertação permite
a manifestação das aspirações da
sociedade civil e representa uma real
oportunidade para o Governo testar
a aplicabilidade e legitimidade de
suas políticas públicas. Neste contexto é importante firmar o papel do
CDES como fiador do compromisso
do governo no sentido de não elevar
a carga de tributos no processo de
discussão e aprovação da reforma
tributária.”

INTELIGÊNCIA

Repetindo-se à exaustão a Sedes
relembra as enormes tarefas a serem
realizadas e a necessidade de apoio
da “sociedade”. Coloca-se pela primeira vez na posição de Secretaria
de Estado cobrando do Conselho
propostas e soluções. O CDES responde dizendo que a tarefa do governo
naquele momento é tomar medidas
urgentes e concretas contra o desemprego. Numa inversão de posições,
o Conselho não espera mais que o
crescimento torne residual o desemprego que deverá ser resolvido aqui
e agora, pelo governo. Critica ainda
a “naturalização da corrupção e da
impunidade” e contesta afirmações
da Sedes sobre ação do governo
neste campo.
O quadro 6 resume momentos do
diálogo que leva ao acordo mostrado
na coluna do CDES.

P

ela primeira vez, o Conselho
suprime, corrige e rejeita na
íntegra itens propostos na
primeira versão. A Sedes não cederá
no que diz respeito às finalidades ou
fundamentos de seu projeto. O CDES
por sua vez não cederá no que diz
respeito aos meios e mecanismos a
serem acionados para a implementação do mesmo projeto. Não cederá
também diante de qualquer ameaça
ao papel real que já se atribui a si
próprio. A concertação garantida pela
Quarta Carta pavimenta o caminho
para a “situação D”, com o movimento de rearticulação da Sedes em
reação a um Conselho cada vez mais
organizado e coeso. Seguirão adiante

buscando os caminhos para o novo
contrato.
Em dezembro de 2003, na quinta
reunião ordinária do CDES, a Secretaria distribui texto de referência
para o debate da Quinta Carta de
Concertação, “Caminhos para um
Novo Contrato Social”. A versão foi
aprovada no mesmo dia.
O documento é cauteloso e enfatiza mais que os anteriores a pedagogia
do Contrato Social. A Sedes mantém
sua postura de Secretaria de Estado
introduzindo conveniente e oportunamente o projeto das Parcerias Público
Privadas. Seria este um procedimento
típico de barganha e cooptação? Não
exatamente. E a diferença está nos
detalhes. O primeiro detalhe está no
fato de que o projeto era um incentivo à cooperação mas um incentivo
condicionado à reciprocidade; o outro
pequeno detalhe é que a natureza do
incentivo revela a capacidade de reação integrada da Secretaria de Estado
às pressões organizadas. A passagem
para a “situação D” está aberta.
A primeira leitura passa a impressão de uma Sedes acuada, que entra
em campo com a bandeira branca
das PPPs. A impressão se desvanece
ao definir o que entende por parceria:
“a parceria entre Estado e iniciativa
privada não mais se concretiza somente sob a forma de aplicação dos
tributos recolhidos para oferecer ao
capital trabalhadores bem treinados”.
Entrando direto na questão dos tributos, está aludindo à polêmica já em
curso sobre o sistema S, que afeta
particularmente a sensibilidade dos
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empresários.14 Em “uma nova parceria...os investimentos requeridos
pela sociedade, seja no campo da produção, seja nas áreas sociais
ou da infra-estrutura, devem ser de responsabilidade conjunta entre
o governo e as empresas”. A promessa do financiamento estatal é
condicionada ao investimento do capital privado e (à) “consciência(...) de que alguns serviços prestados à população devem manter
sua natureza pública”. Dos trabalhadores cobra solidariedade social:
“(...) os sindicatos precisam (...) acolher e conduzir novas demandas (...) atender mais às multidões excluídas do que aos membros
socialmente incluídos de suas bases”.

A

O Conselho
produziu

resultados
e mudanças
significativas
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s 15 lições sobre o Contrato Social são absorvidas na
versão final com pequenas correções didáticas: “a
inclusão adequada” se faz necessária menos pelas
ameaças de desordem e violência nascidas da exclusão social e mais
pelos “limites que a concentração de renda e a exclusão impõem à
performance econômica”; o desenvolvimento econômico e social
não resulta de pactos (por que) originários de lutas sociais, mas de
pactos “que promoveram o crescimento econômico sustentado e
o progresso social”. Para evitar qualquer dúvida sobre o papel do
Estado, o CDES retifica com precisão a idéia de atribuir à sociedade
responsabilidades pela agenda social, “mesmo que parcialmente,
dadas as restrições impostas ao setor público”. O Conselho repõe a
questão numa troca radical das posições conhecidas do governo em
sua relação com a sociedade: “Mesmo com as restrições impostas
ao setor público o Estado deve assumir o seu papel preponderante
e intransferível na garantia dos direitos sociais através da implementação de sistemas universais de atenção social (...)e na redução do
caráter regressivo da estrutura tributária”.
O entendimento resultante das discussões sobre o texto da
quinta carta difere radicalmente da barganha e de qualquer tipo
de interação de mercado (COHEN,1997). As decisões e escolhas
feitas resultam de um processo de formação de novos objetivos
comuns e fabricação de um Bem comum que só um espaço como
o do CDES pode produzir. Tal processo pode ser ilustrado com um
trecho da versão final aquí reproduzida:
“Da mesma forma que os investidores devem assumir parcelas
de responsabilidade social(...) também aos trabalhadores cabe
responder a igual exigência do mundo contemporâneo(...) Se o
capital pode, no limite daí retirar produtividade e lucro, o trabalho
também retira até mesmo sua qualidade mínima de vida... No
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novo contrato social a ser negociado, o sistema financeiro
deve ser aperfeiçoado(...) canalizando para as atividades
produtivas e as políticas sociais uma proporção maior das
poupanças do país... e (a nova contratualidade) deve refletir
este amplo acordo social e político, em torno das questões
essenciais para o futuro do Brasil, sem cuja solução não
haverá futuro, nem para a classe dos miseráveis...nem para
os bem situados de hoje”.
O acordo fechado na sexta e última carta aprovada a 11
de março de 2004 reproduz a cooperação já experimentada e registrada na carta anterior (situação D). Governo
e sociedade firmam um pacto de cooperação para o
enfrentamento do desafio que é de ambos: a retomada
do crescimento e a redução das desigualdades sociais.
Propõem-se a estabelecer uma agenda de desenvolvimento
alicerçada em uma política de industrialização pactuada
que valorise o trabalho e distribua renda. A nova política
industrial deverá servir como orientação e estímulo ao
investimento privado que deverá se orientar pelas prioridades do governo. Reconhecem as parcerias públicoprivadas como mecanismo institucional para estímulo ao
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investimento privado e recuperação do papel do Estado
como promotor e regulador do desenvolvimento econômico-social. Esta ação consensuada entre a sociedade e o
governo deve ter impactos sobre as atividades econômicas
privadas e (...) estabelecer processos de fortalecimento da
cidadania, de inclusão social e de redução do desemprego
e da desigualdade.
A experiência de participação política propiciada pelo
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foi
e continua sendo uma experiência de educação para a
igualdade política e aprendizagem da pactuação. A Agenda
Nacional de Desenvolvimento elaborada coletivamente
ao longo de 2004 e 2005 tem como objetivo um tipo de
crescimento econômico social que possa criar emprego,
distribuir renda e mudar o perfil da estrutura social, gerando
o desenvolvimento social como insistiu Celso Furtado abrindo os trabalhos do CDES em torno da Agenda em 2004.
Sem a pompa dos cenários rousseaunianos e a
formalidade burocrática das democracias nórdicas está
sendo construindo enfim um contrato social genuinamente brasileiro.
vamaria99@yahoo.com.br
A articulista é professora pesquisadora em Política Social da UERJ

NOTAS
1. Presidente da Abrinq em O GLOBO, 06/11/2002; Coluna Merval
Pereira em O GLOBO, 05/011/2003; Panorama Político, em O GLOBO,
06/03/2003; O GLOBO, 26/02/2003; O GLOBO, 23/03/2003; Isabel
Braga em O GLOBO, 23/03/2003.
2. A diferença entre a teoria e a prática da concertação social foi
bem explicada por Jacques Dermagne, Presidente do Conselho
Econômico e Social da França; Roger Briesch Presidente do Comitê
Econômico e Social Europeu; Maria João . A revisão completa da
literatura sobre diálogo social pode ser encontrada em Jorge Ruben
Tápia. “Concertação, Diálogo Social e Diálogo Civil”. Campinas, 2005.
Relatório de Pesquisa. Essas referências podem ser localizadas em
www.cdes.gov.br.
3. A sugestão teórica e metodológica está em Wanderley Guilherme
dos Santos, O Ex-Leviatã Brasileiro - do voto disperso ao clientelismo
concentrado. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2006, cap.7.
4. As Cartas de Concertação encontram-se disponíveis no portal do
CDES, www. cdes.gov.br.
5. As demandas estão registradas nas Cartas e nas Atas do Conselho.
Trato aqui apenas do material fornecido pelas Cartas de Concertação. A
última e mais sofisticada teoria sobre as possibilidades de cooperação
ou não entre atores sociais é de Wanderley Guilherme dos Santos.
Ver, deste autor, O Paradoxo de Rousseau: uma interpretação Democrática da Vontade Geral.Rio de Janeiro, Rocco, 2007. Especialmente
o parágrafo “O ‘Péssimo de Rousseau’ é uma teoria experimental da
história” p. 81 à 88.

6. Coperação e competição interna dizem respeito a interações entre os
grupos no Conselho. Por cooperação e competição externa me refiro
às interações entre o CDES e a Sedes.
7. Coperação e competição interna dizem respeito a interações entre os
grupos no Conselho. Por cooperação e competição externa me refiro
às interações entre o CDES e a Sedes.
8. A partir de maio de 2003 as discussões e propostas de alteração eram
feitas principalmente através do portal do CDES, registradas em versões
subseqüentes pela Secretaria e submetidas à votação posteriormente.
9. Na verdade esta é uma especulação. Como as alterações eram propostas individualmente acontece de se ter várias versões destinadas a
incluir propostas individuais que circulavam através do Portal. É fato
no entanto que houve diferenças de tempo na aprovação das cartas
que coincidem com conflitos manifestos.
10. O termo concertação foi suprimido na última versão da carta.
11. A partir de agora as frases e palavras entre aspas são transcrições
das Cartas.
12. Dispõe-se de cinco versões desta carta. Os principais acrescimos foram agrupados na versão final e quando não, mencionados no texto.
13. Da terceira carta, dispõe-se apenas de uma versão que foi debatida
no Plenário em 12/06/2003. A ata desta reunião registra 25 intervenções
(sem trazer seu conteúdo) relativas a emendas já propostas possivelmente divulgadas pelo Portal.
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Quadro 1

Situações interativas imaginárias entre
o Conselho e a Secretaria

SEDES

fragmentado

fragmentada

integrada

A

B

CDES
integrado	C	

D

Quadro 2

OBJETIVOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
SEDES

CDES

Reformar a previdência para que ela deixe,
em médio prazo, de ser deficitária.

Reformar a previdência para garantir sua
sustentabilidade.

Aumentar o valor real das pensões e
aposentadorias de baixo valor.

Resgatar a Previdência Social como política
integrante da Seguridade Social, com o objetivo
de garantir a vida digna de todos os brasileiros.

Manter o poder aquisitivo das pensões e
aposentadorias de médio valor.
Acabar com a possibilidade de aposentadorias
e pensões exorbitantes e incompatíveis com
os padrões sociais e econômicos do país.
Respeitar os direitos adquiridos, incorporados
legal e constitucionalmente ao patrimônio
subjetivo de cada cidadão.
Fonte: Primeira Carta de Concertação.
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Respeitar os princípios gerais do direito, os
direitos adquiridos, incorporados legal e
constitucionalmente ao patrimônio subjetivo de
cada cidadão.
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Quadro 3

OBJETIVOS DAS REFORMAS E DAS POLÍTICAS DO GOVERNO

Reformas
estruturais

PRIMEIRA VERSÃO

VERSÃO FINAL

Preservar a estabilidade
fiscal

Criar condições para crescimento sustentado

Reduzir a desigualdade
Distribuir renda

Elevar eficiência da produção

Preservar estabilidade fiscal
Alocar recursos públicos de acordo com as
verdadeiras prioridades dos brasileiros
Estimular a formação de poupança
Reduzir as desigualdades
Distribuir renda

Política
econômica

Política
monetária

Política
industrial

Recoesionar a sociedade
Reduzir exclusão

Incentivar a cooperação e parceria entre
trabalhadores e empresários

Reduzir desemprego
Transição para novo modelo
no qual o sistema financeiro
esteja a serviço da produção
e do desenvolvimento

Fazer do sistema financeiro um agente da produção
e do desenvolvimento

Produção para o consumo
interno

Fortalecer consumo interno

Indução de fortalecimento
das empresas de expressão
multinacional

Induzir surgimento de empresas de expressão
multinacional
Garantir competitividade aos produtos brasileiros no
mercado externo
Agregar o processo industrial à produção primaria
Gerar empregos
Induzir o surgimento de mercado interno de massas

Fonte: Segunda Carta de Concertação.
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Quadro 4

PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL(1)
TAREFAS ECONÔMICAS

MECANISMOS

Controle da inflação

1) Autonomia do governo em relação à política econômica

Redução da dívida

2) Direcionar a economia para a produção, ampliando o
emprego, o consumo interno, as exportações;

Estabilidade
macroeconômica

3) Alterar o padrão de financiamento do desenvolvimento com:
• Elevação da taxa de poupança,
• Sistema financeiro a serviço do progresso econômico e social
• Revisão da legislação de falências,
• Expansão e abertura do mercado de capitais voltado para o
financiamento de investimentos a longo prazo do set produtivo
• Capitalização das empresas nacionais aliada a distribuição de
riqueza
• Crédito direcionado reembolsável
• Política industrial direcionada para setores competitivos.

Equilíbrio fiscal
Gradativa redução da taxa
de juros
Recuperação da capacidade
de investimento do Estado
Recuperação da capacidade
de investimento do capital

4) Reforma tributária
5) Reforma do sistema financeiro
6) Ampliação da produção primária (agricultura e pecuária)
• Difusão de técnicas produtivas,
• Organização da atividade rural,
• Amparo a agricultura familiar,
• Uma política de reforma agrária para o desenvolvimento e
inclusão social.

Fonte: Terceira Carta de Concertação.

Quadro 5

PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL(2)
TAREFA SOCIAL

MECANISMOS

Inclusão social

Geração de emprego

Redução das desigualdades

Política de renda mínima

Inserção de grupos excluídos no processo
econômico

Provisão de educação, saúde e segurança
alimentar

Promoção da eqüidade

Geração de emprego e desinformalização

Reforma agrária

Crédito direcionado para o consumidor
Habitação
Reforma previdenciária

Fonte: Terceira Carta de Concertação.
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Quadro 6

diálogo que leva ao acordo mostrado na coluna do Cdes
SEDES

CDES

(...) a sociedade espera que o governo seja forte (...) para
colocar o país nos trilhos do desenvolvimento sustentável.
A contrapartida da sociedade é o apoio através de ações
positivas (...) de trabalhadores e empresários na criação de
um clima de entendimento que leve à concertação social

(...) o Conselho propõe que sejam tomadas medidas
imediatas que avancem na transição para um novo eixo da
política econômica (...) de modo a gerar novos postos de
trabalho (...) por meio de investimentos do setor público
(...) a contra partida da sociedade (pode se traduzir) em
ações positivas de trabalhadores e empresários (...).

(...) parcelas da sociedade (...) priorizam o particular
diante do geral, colocam os interesses privados acima dos
interesses públicos (...)
as corporações têm o direito de apresentar suas propostas e
defender seus interesses.
A democracia começa com as corporações, (mas) o interesse
público precisa prevalecer.
A capacidade de ceder, de negociar, de dialogar em busca do
melhor para todos e não apenas para si, é o caminho...

Há (...) naturalmente grupos da sociedade atuando no
sentido de apresentar suas propostas e defender seus
interesses. A democracia não exclui as corporações (...).
A capacidade de negociar, dialogar, buscar consensos
é o caminho para assegurar que as disputas na arena
política tenham como resultado decisões que privilegiam o
interesse público.

Para o propósito da Concertação Social, (...) o Conselho
assimila e manifesta-se sobre (...) o atual estágio dos debates
sobre as reformas: 1. Não houve mobilização da sociedade
na defesa da extinção de privilégios (reforma previdenciária)
2. As forças organizadas da sociedade civil (...) constroem
suas opiniões a partir do juízo das corporações sobre as
reformas.
É legítimo o debate político a partir das também legítimas
demandas corporativas (...) Essa legitimidade não justifica
(...) tetos exorbitantes e (...) incompatíveis com o grau de
pobreza existente no país e dos escassos proventos pagos
aos que estão no regime público (...) e, especialmente,
aqueles vinculados ao regime geral.
Para acelerarmos o processo de desenvolvimento (...), é
fundamental a democratização da propriedade da terra
com a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura
familiar. (...) é absolutamente compatível à coexistência da
empresa rural (...) com a propriedade familiar fundada na
cooperação e voltada para o mercado interno. Ao Governo
cabe promover a conciliação...
O CDES (...) faz um apelo de serenidade e convoca todos
os setores da sociedade civil a afirmarem a defesa da
democracia (...) e do crescimento sustentado.

O CDES (...) convoca todos os setores da sociedade civil
a afirmarem a defesa da democracia e do crescimento
sustentado.

Se ao Estado cabe a tarefa de manter a estabilidade, garantir
os investimentos públicos, gerar políticas sociais (...), à
sociedade é reservado um protagonismo especial (...) capital
e trabalho podem e devem construir juntos os alicerces do
crescimento.

Se ao Estado cabe a tarefa de manter a estabilidade,
adotar medidas de ajuste e controle fiscal, garantir os
investimentos públicos, gerar políticas de distribuição
de renda (...), à sociedade é reservado também um
protagonismo especial (...) capital e trabalho (...) podem e
devem construir juntos os alicerces do desenvolvimento (...).

Cabe a cada um, governo e sociedade civil fazer a sua parte.

Cabe a cada um, governo e sociedade, fazer a sua parte.

Fonte: Quarta Carta de Concertação.
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“nada é pessoal”
Últimas palavras de August Strindberg, ao morrer

E

u tinha deixado a empreitada para
quando o corpo estivesse descansado
daquela viagem cheia de escalas, atrasos e
comida ruim: ir à Rue D’Assas, 62 para conhecer o lugar onde, na pele de alquimista
em busca da fórmula do ouro, o dramaturgo August Strindberg descera ao inferno. Tão literalmente que “O inferno” foi
o titulo que ele deu ao romance autobiográfico escrito ali mesmo, na Rue D’Assas,
62, à época um pequeno hotel por nome
Orfila. O endereço me martelou a cabeça
desde que resolvi ir a Paris. Uma emoção
febril me possuía cada vez que me imaginava entrando lá, fosse o que fosse hoje
– um café, um estacionamento, uma boutique, um predinho de dois andares cheio
de estudantes muçulmanos, hindus, chineses. Ou, o que esperava do fundo do coração, um museu com os restos literários do
autor, um tributo ao momento auge de sua
lucidez ou paranóia, quiçá uma inscrição
em pedra saudando sua coragem de abandonar o teatro, a fama, a pátria, a mulher
e a filha recém-nascida para dar conta da
incumbência que Deus, como sempre sem
aceitar contestação, lhe outorgara.
Tive o cuidado de não pesquisar a
natureza atual do endereço. Queria che-

gar com a alma aberta para o que desse
e viesse. No fundo imaginava encontrar
algo como o Museu Hemingway, de Havana, casa de campo do escritor que permaneceu cristalizada no tempo depois que
ele, sabendo-se gravemente doente, voltou
para os Estados Unidos largando tudo do
jeito que estava. Ali até as páginas de um
dicionário permanecem abertas no lugar
em que Hemingway as deixou; o jornal
continua largado sobre a cama com as
manchetes do dia e o cobertor levemente
dobrado, tudo mantido por competentes
funcionários públicos que, mais do que a
memória, cuidam de reter o instante vivo
e presente nos mínimos detalhes.
Imaginava encontrar na Rue D’Assas, 62
um Museu Strindberg repleto de cadinhos
e retortas, com resíduos de misturas de elementos químicos, anotações à margem dos
balanços diários das experiências, a cadeira
em que se sentava para escrever, a cama na
qual, em vão, tentava dormir, atormentado por seus demônios, quando não pelo
próprio, que a todo custo tentava abortar
a operação fórmula, não por qualquer desafeto para com o honesto cidadão que a
buscava, mas apenas para prosseguir atrapalhando os desígnios do arquiinimigo.
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e houvesse um museu, pensei, eu entraria conhecendo de cor cada detalhe
da peregrinação ali vivida, enveredaria
por onde nenhum outro turista jamais teria enveredado, recantos ocultos aos quais
teria a primazia e o privilégio de adentrar
simplesmente por amar o famoso hóspede, acreditar que sua luta não foi vã e, sobretudo, que não estava em surto, como
infamemente diagnosticou o psiquiatra
Karl Jaspers. Uma vez dentro de um desses espaços secretos, quem sabe não acharia eu algo que os séculos nunca deixaram
emergir – um trecho de diário oculto
numa nesga de parede, uma prova da visita de Satã, Deus, ou mesmo seus personagens encarnados para apoiá-lo na penosa missão? E – por que não? – poderia
encontrar um fragmento inédito de peça
teatral, bilhetes ameaçadores do pianista
do quarto ao lado, que tanto o perseguiu,
declarações de vingança ou “ne me quitte
pás” de mulher abandonada? Essas coisas
acontecem, pensei, mesmo na boca de ganhar um Nobel ninguém daria muita bola
a um doido que cismou de achar o segredo
da riqueza do mundo.
Resquícios sempre ficam. Por mais
que tivessem restaurado o edifício, revirado pedra por pedra o tal hotel Orfila ou
o que quer em que ele tenha se tornado,
quem teria a idéia que eu tive, de procurar nas frestas das paredes, nas fendas do
assoalho, nas bordas dos espelhos ou nas
dobras da bergère segredos inusitados,
por que não a própria fórmula do ouro??
Quem pode garantir que Strindberg não a

158 SUFOCO

INTELIGÊNCIA

tenha descoberto e, por questões de foro
íntimo que não nos cabe inquirir, preferiu
mantê-la oculta para as gerações futuras?
Estava ainda desfazendo as malas, com
uma meia-calça menor que o devido a me
escorregar pelas coxas, uma dor de cabeça
do cão e o estômago ainda ressentido com
a gororoba aérea. Meu hotel ficava no início do Boulevard Saint Michel, tudo em
volta era perenidade iluminada, visitável,
adorável, as varandas art nouveau, as largas
pedras do pátio de Notre Dame, os cafés
legendários. Mas eu só queria chegar imediatamente à Rue D’Assas, 62, como se ali
me aguardasse um encontro ao qual faltar ou adiar significaria descortesia grave.
Nem o enjôo de estomago, o suor gelado
do corpo e a imagem sedutora da enorme
banheira me desviaram do caminho. Primeiro consultei o gerente do hotel sobre
como chegar lá. O percurso por metrô era
um caos, eu ia me perder, ônibus que fosse
para aqueles lados não passava por perto.
Táxi, nem pensar; era longe e o dispêndio
equivaleria a muitas ótimas refeições. O
jeito era ir a pé. Devagarinho. Apreciando
a paisagem. Descansando os pés de quando em quando. Eu devia virar aqui, seguir
acolá e tal e coisa e tal até chegar à maior
rua de Paris, na verdade uma avenida, a
Vaugirard, espécie de São João plana. Depois, cruzar os Jardins de Luxemburgo, virar à esquerda, à direita, seguir em frente
por ali e ali e acolá e... voilá.
Com as meias-calças a me cair cada vez
mais pelas coxas e o estômago em revolta
explicita contra a comida do avião, lá fui
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eu. Choveu. Perdi-me. Achei-me. Perguntei pelas ruas paralelas a franceses com cara
de franceses e turistas com cara de turistas
e cada um me dava uma explicação diferente, sempre em torno da tal Vaugirard,
à qual eu ia e voltava como uma romeira,
os pés latejando sob as botas, as meias-calças já quase nos tornozelos. Para complicar, do estômago a comida foi parar no
intestino e exigia saída imediata. Quando
já não tinha mais forças, encharcada, com
o intestino a clamar por liberdade e as bolhas do pé a se romperem como lágrimas,
dou de cara com a placa-azul clara, com
letras grossas: Rue D’Assas. Emocionada,
o coração disparado, apoiei-me numa mu-
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reta e me deixei escorregar, sob a chuva
que engrossava.
Eu tinha que encontrar um banheiro antes de continuar. Seria indigno de
Strindberg chegar à sua casa em franca
incontinência. Tive certeza nesse momento de que o demônio também estava me
dando nó, por algum motivo não queria
que eu me chegasse lá e era obra sua a
meia-calça dar aquele vexame, a chuva
engrossar feito chumbo e o intestino chegar àquele ponto em que nada, nada nesse
mundo resolve a vida de uma pessoa além
de um vaso sanitário. Mas nem a Vaugirard nem a Assas pareciam ter sinal de
qualquer estabelecimento onde se pudes-
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se encontrar um banheiro. Era tudo liso,
igual, lindamente igual, monotonamente
igual, desesperadamente igual. Respirei
fundo, já sentada no chão, conversei com
o intestino, pedi uma trégua, até porque
voltar pelo mesmo caminho também seria uma temeridade. Levantei-me e continuei, trançando as pernas, cambaleante.
Eu tinha de aguentar. O intestino tinha
de entender. E se não entendesse, azar o
dele, porque eu não ia fazer concessão.
Uma alma humana não pode ser subjugada desse modo a uma merda de um órgão
ou um órgão de merda. 58, 60, e por fim,
62. Rue D’Assas, 62! Lá estava eu. E o que
era o alvo de minha via crucis? Uma casa
de pedras claras, pintura recente e ponto.
Nada de museu. Nada de tributo. Nada
de nada. Pra não dizer nada, na fronte
da entrada, uma placa com dizeres tipo
“aqui o escritor August Strindberg passou uma fase decisiva de sua vida”. Pois
sim. Decisiva. Eu é que sei. Pimenta no
dos outros não arde, pensei.
E mandei o autor daquela asneira para
o quinto dos infernos, já que inferno era o
tema do dia. Mesmo assim toquei a campainha. Se Henry Miller entrou, por que
não eu?
Eu tinha de entrar. Sabia que aquela
aflita presença resistiria às camadas de
pintura, pedras e tijolos que pelos séculos foram transfigurando o hotel Orfila.
Algum vestígio eu havia de encontrar.
Quando mais não fosse um vaso sanitário,
de modo que, liberto das premências do
corpo, meu espírito tivesse a leveza de sair
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em busca do espírito dele, que evidentemente ainda estava por ali, à espreita do
tempo, tomando conta do segredo do precioso mineral. Três, quatro, dez toques,
nada. Ninguém. Sentei-me à porta, fiquei
olhando a placa com ódio crescente pela
indiferença de quem a escrevera e lendo o
resto dos letreiros – a frase dolorosa em
que Strindberg pedia socorro aos amigos.
Então, uma calma imprevista me trouxe à
boca palavras que não sei de onde saíram
e que nunca pensei em pronunciar, muito
menos para paredes caiadas e inacessíveis
como aquelas.
“Ouvi teu chamado e vim. Mas não
para te socorrer e sim para te dizer que, na
minha opinião, você achou a fórmula do
ouro muito antes de chegar aqui, de virar
alquimista ou de receber ordens de Deus.
Você já a tinha achado quando se tornou
dramaturgo porque a dramaturgia transforma elementos banais em preciosos e
metais menores em nobres. Querendo discutir o assunto melhor aparece lá em casa,
que lá não precisamos de campainha que
não atende nem de placas escritas por gente que não sabe da missa um quarto.”
E fui embora, certa de que ele me ouviu
e, mesmo que não tenha concordado com
meu argumento, pois nunca foi homem de
conciliar ou deixar barato suas paixões, ficou feliz em saber que eu tinha enfrentando também um inferno para chegar até ali.
Como resolvi a questão do intestino prefiro não expor aqui. Quanto à meia-calça,
arranquei-a antes de contornar a esquina
da interminável Vaugirard.
consuelo@uol.com.br
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