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RECADO
Vai ser um tormento acompanhar os eruditos debates
sobre as causas últimas da crise financeira norteamericana, sobre a virilidade do liberalismo ou,
alternativamente, sobre a hipocrisia do mercado livre.
Por ora, registre-se a rouquidão que atacou aos dois
candidatos presidenciais, lá: Obama e McCain nada
têm a dizer de útil. Como descobrira o velho Sócrates:
somos todos iguais perante a ignorância.
Aqui, no momento, a crise principal é outra. Protegidos
por legislação metafísica, multiplicam-se os candidatos
anencéfalos, comprometendo a dignidade da ação
política e distraindo a atenção dos eleitores. Menos
mal que o voto livre tem sido capaz de eliminar a
quase todos, mantendo reduzida a taxa de anencefalia
das Câmaras e Assembléias. Já quanto aos outros
poderes da República...
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Era uma vez um Rio de Janeiro que comprava vitrolas Decca no Rei da Voz, chapéus
Panamá na Radiante e abotoaduras no Camiseiro. Saudosos tempos, ora resgatados
no traço de Álvaro Martins, o Seth, chargista que revolucionou o desenho publicitário
no início do século XX. Os quadros a seguir – gentilmente cedidos pelo colecionador
Eduardo Silva – reproduzem uma série de reclames da Casa Mathias, que tinha a
tradição de vender os melhores tecidos do Rio de Janeiro. Insight Inteligência viaja
pelo passado para homenagear seus parceiros de ontem, hoje e sempre.

Agora ﬁcou irresistível abrir uma conta no Unibanco:
Tarifa Zero mais 10 dias sem juros no Cheque Especial.
Desta vez vai ser difícil não abrir uma conta no Unibanco. O Tarifa Zero é o melhor programa de tarifas do mercado. Simples assim.
Enquanto você usa sua conta, vai acumulando pontos, reduzindo tarifas e pode até não pagar nada. Além disso, agora o Unibanco oferece
10 dias sem juros no Cheque Especial. Interessante, atraente e agradável, vamos falar português claro: ficou irresistível. Abra sua conta.
Cheque Especial com 10 dias sem juros, sujeito a aprovação de crédito. Consulte demais condições do produto e regulamento do Tarifa Zero em www.unibanco.com.br
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fotografar o visor e depois, em vez de confirmar o voto,
basta apertar o botão de corrigir e refazer o voto”7.
Enquanto análise crítica realizada ex parte populi, há
um foco, primeiro, na ausência de regulamentação pelo

O Direito Eleitoral2 adequado a um Estado Demo-

Congresso Nacional do art. 14, § 9º, conforme a redação

crático de Direito precisa ser orientado pelos princípios

dada pela Emenda de Revisão nº 4 de 1994. Depois, a

constitucionais da moralidade eleitoral3 e da lisura das

dinâmica das relações entre as associações dos magistrados

eleições . A finalidade das normas e procedimentos elei-

e do Ministério Público e os Tribunais Superiores – Tribu-

torais é assegurar o exercício da cidadania e a construção

nal Superior Eleitoral (TSE) e Supremo Tribunal Federal

e manutenção de uma sociedade democrática. O desafio

(STF) – na campanha para negar registro de candidatura

político está em legislar, interpretar e aplicar este direi-

aos fichas-sujas. Entender essa trajetória ajuda a perceber

to ex parte populi (do ponto de vista do governado). É

o impacto da Constituição Federal, que faz 20 anos em

também importante não subestimar as dificuldades que

outubro de 2008, e novos ativismos em nome do interesse

serão encontradas. As regras das disputas pelo poder

público, especialmente de magistrados e membros do

condicionam os resultados, e por isso, os interesses em

Ministério Público8 fluminense. Por último, ficará uma

manipulá-las a favor dos governantes é permanente.

recomendação sobre como prosseguir com a campanha

4

A luta por eleições limpas marca o pleito municipal de

pela regulamentação legal dessa inelegibilidade9.

2008 no Rio. Em 21 de agosto5, foi feito o pedido oficial
para que forças federais garantissem a campanha eleitoral

O “caso Proconsult”

contra a coação de traficantes de drogas e milicianos, que

As eleições de 1982 foram gerais e diretas para governa-

parecem apoiar candidatos fichas-sujas e outros parceiros.

dores, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos

Com o objetivo de apresentar um quadro mais amplo e

e vereadores. Do ponto de vista do governo federal, era

complexo das mudanças político-institucionais e legais

preciso garantir, pelo menos, o controle sobre o Senado e

ocorridas, três conjunturas eleitorais serão analisadas.

as assembléias estaduais para garantir a maioria nas elei-

Primeiro, o chamado “escândalo da Proconsult” – a su-

ções indiretas, via Colégio Eleitoral, que faria o sucessor do

posta tentativa de fraude eleitoral ocorrida nas eleições

presidente general João Figueiredo. Vigorava a fidelidade

de 1982. Depois, o primeiro turno da eleição anulada

partidária. O pacote eleitoral de 1981 proibia coalizão de

de 1994, ocorrida logo antes da Operação Rio. Por fim,

partidos, estabelecia o chamado “voto vinculado”10 e vedava

a situação pré-eleitoral de 2008, na qual se discutiu a

que qualquer candidato renunciasse a sua candidatura,

questão dos fichas-sujas dentro de uma campanha por

somente podendo fazê-lo caso seu partido se retirasse das

eleições limpas.

eleições. Estas regras favoreciam o PDS que tinha mais pe-

Neste período, houve uma opção pela progressiva informatização das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral

netração nos municípios e seria ainda beneficiado com a
dispersão de votos entre os partidos de oposição.

do Rio de Janeiro (TRE-RJ) vem afirmando, em 2008, que

No Rio de Janeiro, o candidato a governador Leonel

o sistema de urna eletrônica é seguro e inviolável. Mas já

Brizola fez uma campanha bem-sucedida. As possibilidades

existem denúncias de que os traficantes e milicianos exigiriam

de fraude eram conhecidas. O voto era dado em cédulas

que os eleitores fotografassem as urnas para comprovar

de papel e a apuração ocorria nas mesas coletoras de

seus votos . E, por outro lado, há uma sugestão de que o

votos. A fraude era feita por meio de cédulas em branco

eleitor seja mais esperto que o coator: “Afinal, ele pode

posteriormente preenchidas. Nos boletins que reuniam as

6
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totalizações dessas urnas, havia outra possível adultera-

O caso Proconsult deixou um rastro de desconfiança

ção. A novidade foi a fraude na totalização da geral dos

sobre a lisura na apuração de eleições informatizadas em

votos feita por uma empresa – Proconsult11 – criada para

setores do eleitorado fluminense. Ficou ainda a percepção

habilitar-se à licitação do TRE . A suspeita de fraude surgiu

de que a Rede Globo era a principal inimiga do projeto

devido à discrepância entre os números divulgados por

político do brizolismo e o associava à crescente violência

duas empresas jornalísticas – a TV Globo e a rádio Jornal

de traficantes de drogas no Rio16.

12

do Brasil – que faziam a cobertura dos resultados.Uma
reportagem do JB demonstrou que o software da Proconsult

Eleições anuladas no Rio em 1994

tinha um ‘fator Delta’, que convertia votos de Brizola em
votos brancos, numa proporção predeterminada13. Nova

“É preciso acreditar no futuro para sair do presente

contagem de voto realizada pelo TRE comprovou a vitória

que nos assusta e envergonha a todos” (1993)

de Brizola, no dia 13 de dezembro de 1982.

Betinho (Herbert José de Souza)

Até hoje existem polêmicas sobre esta tentativa de
fraude eleitoral. O relato do jornalista Ali Kamel, diretor

Dezesseis anos atrás, em agosto de 1992, era orga-

executivo da TV Globo, indica que o TRE pediu abertura

nizado o Movimento pela Ética na Política (MEP)17, que

de inquérito na Polícia Federal. Uma auditoria técnica

contribuiu na campanha pelo impeachment do então

do Serpro foi feita na Proconsult. O relatório do Serpro

presidente Fernando Collor de Mello. Betinho escrevia: “O

apontou inúmeros erros de procedimento da Proconsult

governo Collor ganhou as eleições e começou a governar

e mostrou que a totalização de votos tinha sido mal

pretendendo ser o novo na política. Um presidente novo,

planejada. No dia 16 de dezembro, o Serpro divulgou

um partido novo, um programa novo, um Brasil novo”18.

seu relatório .

Collor prometia um governo que combateria a corrupção

A

e a superação das desigualdades sociais.

14

li Kamel resume, em sua carta15, o desfecho das

Em maio de 1992, as acusações de Pedro Collor, irmão

providências tomadas: “No mesmo dia, o promotor

de Fernando Collor, apontando que PC Farias seria o

Celso Fernando de Barros requisitou ao TRE nova

testa-de-ferro do presidente da República em transações

perícia na Proconsult para determinar por que a Proconsult

escusas19 deu oportunidade a uma CPI para verificar a

errara tanto. O tribunal, por unanimidade, recusou o pedido.

veracidade desses fatos. Com base no relatório da CPI,

Na ocasião, o desembargador Jalmir Gonçalves da Fonte,

foi pedido o impedimento do presidente. No dia 29 de

coordenador da comissão de apuração, declarou: ‘Nada

setembro de 1992, a Câmara votou a favor do afastamento

disso evidencia que os erros foram intencionais. Foram er-

do presidente para que o processo de julgamento no

ros humanos atribuídos ao açodamento dos serviços e à

Senado ocorresse. Sob enorme tensão política, o processo

exaustão das pessoas, a ponto de ser necessário afastar os

institucional prosseguiu até a condenação do presiden-

técnicos, não por suspeita, mas por entender que já estavam

te no Senado. Durante um curto período de tempo, o

cansados. Foram todos erros naturais, erros humanos e que

legítimo processo institucional prevaleceu.

já tinham sido corrigidos quando começou a auditoria’”.

A agenda dos movimentos no Rio foi se modificando.

No dia 7 de janeiro de 1983, a Polícia Federal divulgou suas

Do MEP, que buscava a restauração dos princípios éticos

conclusões sobre o inquérito da Proconsult. No relatório, está

na prática política brasileira e o fim da corrupção e da

dito que “a Proconsult não praticou fraudes na computação

impunidade, avançou-se para a Ação da Cidadania contra

dos votos”, cometendo apenas “pequenas falhas”.

a Miséria pela Vida, criada com o objetivo de promover
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ações de intervenção transformadora sobre uma realidade

ceiro lugar no primeiro turno26 da eleição – fez do tema

econômica e política que produz e reproduz a fome a

uma prioridade. Durante o mês de outubro de 1994, se

miséria e a exclusão social. Em setembro de 1993, surgia

debateu a necessidade e a oportunidade de uma inter-

uma articulação para promover discussões e oferecer

venção federal ou da decretação de um estado de defesa

propostas para o combate à violência: o Viva Rio.

no Rio. Houve, inclusive, uma manifestação unânime do

A cidade tinha se tornado cenário de arrastões em

Conselho da Seccional da OAB-RJ em favor do estado

praias20 e túneis, chacinas de grande repercussão, como

de defesa27. No dia 4 de novembro, um parecer do Pro-

as de Acari, Candelária e Vigário Geral, denúncias de

curador Regional da República28 deu encaminhamento

envolvimento de policiais, e outras autoridades com o

ao Procurador Geral da República de uma solicitação de

jogo do bicho e tráfico de entorpecentes – o caso da

decretação de estado de defesa.

“Lista do Castor” –, além de 64 seqüestros somente em

N

21

199322, para citar apenas eventos que tiveram divulgação
nacional. A revista Veja, de 23 de novembro de 1994, no
artigo “A centrífuga do medo na cidade” , elenca uma
23

em a intervenção federal nem o estado de
defesa, mecanismos constitucionalmente previstos ao lado do estado de sítio, foram de-

série de dados que evidenciam o quadro de violência no

cretados. Optou-se por um convênio assinado em 31 de

início da Operação Rio. Entre outros fatos merecem des-

outubro de 1994 entre os governos federal e do Estado

taque: quatro seqüestros por semana no Rio de Janeiro;

do Rio, que deu origem ao que ficou conhecida como

procissão de Nossa Senhora da Penha cancelada devido a

Operação Rio.

boatos de intervenção de traficantes; traficantes negociam

É nesta conjuntura que ocorre a anulação por fraude

1.300 quilos de cocaína por semana em 450 favelas do

na votação proporcional das eleições casadas de 3 de

Rio de Janeiro; dossiê revela que 70% da Polícia Civil e

outubro do Rio de Janeiro. A Justiça Eleitoral chegou à

20% da Polícia Militar são corrompidos; homicídios no

conclusão de cerca de 66% de votos tinham indícios de

Rio aumentam 22,6% em dois anos; 1.080 crianças de

manipulação da vontade do eleitor nas eleições pro-

zero a 17 anos assassinadas no Rio entre janeiro de 1991

porcionais29.

e julho de 1993; 65,4 assassinatos por 100.000 habitantes
no Rio, contra 37,9 em São Paulo.

O depoimento do juiz Paulo Cesar Salomão, corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral naquela eleição,

Em face desta situação, demandas sociais por uma

destaca a relação entre fraude e impunidade: “Os órgãos

efetiva política de segurança pública emergiram durante

de investigação e repressão do Estado nos frustraram

1994. Movimentos como o Viva Rio demandavam a mo-

em mais de um sentido. As primeiras denúncias contra

bilização das Forças Armadas no combate à violência ,

a “Grega” fraudadora já famosa em eleições passadas

especialmente para aumentar o controle das divisas do

no Rio de Janeiro, não foram investigadas pela Polícia

Estado do Rio de Janeiro, por onde passam armas e

Federal30. Como as denúncias continuassem e se tor-

drogas contrabandeadas pelo crime organizado. A Ação

nassem mais graves, revolvemos apelar para a PM-2. A

da Cidadania contra a Violência também se manifestava

partir daí as investigações tomaram vulto e estratégias

organizadamente exigindo segurança já .

organizadas pela própria Corregedoria foram colocadas

24

25

O debate político eleitoral, principalmente na campanha

em prática. Finalmente, o “quartel general” da “Grega”

para governador do Rio de Janeiro em 1994, enfatizou

foi identificado e, em uma batida policial no local, houve

a questão do combate à criminalidade, sendo que o

a prisão em flagrante de 15 pessoas (entre elas, cinco

candidato general Newton Cruz – que chegou em ter-

políticos). Infelizmente, para minha surpresa, o delegado
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responsável acabou liberando 13 das 15 pessoas que

Do ponto de vista constitucional formal, a Consti-

haviam recebido ordem de prisão. Essas 13 pessoas foram

tuição Federal de 1988 acolheu a definição de casos de

liberadas sem sequer fornecer seus nomes e endereços

inelegibilidade regulamentados através de lei formal.

para investigações futuras...

Porém, não acolheu inicialmente a dimensão da “vida

31

pregressa dos candidatos” como um critério expresso34.
A Emenda Constitucional de Revisão nº 4 de 7 de junho

A inelegibilidade do pré-candidato
em razão da vida pregressa

de 1994 vem, porém, acrescentar ao §9º do art.14 da

A chamada Comissão Afonso Arinos mencionava a

Constituição as expressões “a probidade administrativa, a

“vida pregressa dos candidatos” como um aspecto cons-

moralidade para o exercício do mandato, considerada a

titucional de importância fundamental quando dispôs

vida pregressa do candidato, e”, após o trecho “a fim de

no seu anteprojeto nos termos seguintes:

proteger”. O dispositivo passa a vigorar com a seguinte

32

redação: “Lei complementar estabelecerá outros casos
“Art. 64. Lei complementar definirá os casos e os pra-

de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de

zos de inelegibilidade, visando a preservar, considerada

proteger a probidade administrativa, a moralidade para

a vida pregressa dos candidatos:

exercício de mandato considerada vida pregressa do

I- O regime democrático;

candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições

II- A probidade administrativa;

contra a influência do poder econômico ou o abuso do

III- A normalidade e a legitimidade das eleições contra

exercício de função, cargo ou emprego na administração

a influência ou o abuso do exercício de função , cargo

direta ou indireta”. Esta mudança formal no § 9º do art.

ou emprego público da administração direta ou indireta,

14 da Constituição não foi acompanhada de sua regula-

ou do poder econômico;

mentação por lei complementar até a presente data.

IV- A moralidade para o exercício do mandato.”

Eleições municipais no Rio em 2004
Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos lembra que este

O jornal O Globo publicou no dia 5 de setembro de

modelo de regulamentação legal de casos de inelegibili-

2004 uma matéria informando que 20% dos candidatos

dades foi inaugurado em 1965, no período dos governos

às eleições municipais do Rio de Janeiro (40% na Baixada

militares. Até a Emenda Constitucional nº 14 à Consti-

Fluminense) respondiam a processos, alguns por crimes

tuição de 1946, em de 3 de junho de 1965, somente o

graves, como homicídio e tráfico de drogas. O presidente

próprio texto constitucional estabelecia inelegibilida-

do TRE-RJ, desembargador Marcus Faver, anunciou que

des. A matéria, pois, era considerada de tal relevância

impugnaria todos os candidatos que estivessem respon-

que apenas o legislador constituinte podia regular. O

dendo a processos criminais, alegando que a Constituição

art. 2º da referida Emenda veio, todavia, permitir que

estabelecia o princípio da moralidade como requisito à

lei especial criasse casos de inelegibilidade, além dos

candidatura. Anunciou ainda que divulgaria a lista com

enunciados na Constituição, a fim de resguardar obje-

os seus nomes.

tivos e valores que enumerava. Esta solução prevaleceu

Não se produziu unanimidade nem consenso entre

na Constituição anterior e na vigente. Nestas, porém, a

os juízes do TRE-RJ sobre a tese defendida pelo seu

especificação dos casos de inelegibilidade depende de

presidente. Por outro lado, ministros do TSE também

lei complementar, aprovada, portanto, nos termos do

levantaram objeções à anunciada iniciativa do desem-

art. 69 da Constituição33.

bargador Faver, o que provocou um recuo. Uma lista
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com três candidatos impugnados devido a processos

Em 2006, o TRE do Rio de Janeiro indeferiu, por vo-

criminais foi divulgada. Os partidos políticos foram res-

tação unânime, o registro da candidatura a deputado

ponsabilizados pelo lançamento de candidatos pro-

federal, pelo Partido Progressista, de Eurico Miranda.36 O

cessados criminalmente. O Legislativo foi exortado a

Tribunal considerou que o pré-candidato “(...) demonstra

estabelecer as novas e necessárias vedações através

um perfil incompatível com o exercício do mandato (...)”

de lei complementar.

fls. 52. Ele era alvo de oito ações penais e de uma ação

Os deputados federais Antonio Carlos Biscaia e Chico

civil pública por improbidade administrativa, mas não

Alencar apresentaram um projeto de lei complementar

havia nenhuma julgada. Existia apenas uma sentença,

no dia 15 de setembro de 2004 para regulamentar a

com recurso então pendente37.

alínea “e”, do inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar

deral, ou na Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, e os

O

que tenham sido condenados em primeira instância pela

traz o valor superior da moralidade para o exercício do

Justiça Estadual, Distrital, Federal ou Militar pela prática

mandato, deve incidir imediatamente no cenário jurídico

de crime contra a economia popular, a fé pública, a ad-

e impõe-se seja integrado pelo intérprete, porquanto

ministração pública, o patrimônio público, o mercado

não há nenhum sentindo em que se espere a edição da

financeiro, por crimes eleitorais, pela exploração sexual

lei complementar nele aludida, relegando ao âmbito da

de crianças e adolescentes e utilização de mão-de-obra

imoralidade, em alguns casos, o deferimento do registro

escrava, ampliando-se a inelegibilidade pelo prazo de 3

de candidatura, quando a norma constitucional é tão

(três) anos, após o cumprimento de pena.”

clara e efetiva quanto aquilo que, desde 1994, pretende

35

nº 64/1990. A redação proposta era a seguinte: “os que
estiverem respondendo a processo judicial pela prática
de crime descrito no art. 5º, XLIII, da Constituição Fe-

É importante notar que os promotores eleitorais do

voto da juíza Jacqueline Lima Montenegro
afirmava a tese da auto-aplicabilidade do §
9º do art. 14 da CF, alterado em 199438. Eis

o argumento: “Afinal, se este dispositivo constitucional

como diretriz para o nosso sistema eleitoral.”

Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2004 já deram

Ressalte-se, ademais, que o sentido de moralidade

início às impugnações dos registros de candidaturas com

para os fins aqui colimados não depende de nenhuma

base no princípio da moralidade eleitoral. Rogério Gomes

tarefa mais complexa para a sua integração, sobretudo

Avelato, à época subcoordenador das Promotorias Eleitorais

quando é alcançada com facilidade a compreensão sobre

no Estado do Rio de Janeiro, elaborou um texto que era

o que seja uma vida pregressa imaculada. Este conceito

usado como base para impugnações de pré-candidatos

não depende, por óbvio, de definição em lei infraconsti-

com anotações criminais.

tucional, não obstante poder vir ser por ela tratado.
Confira-se, a respeito, a lição de José Afonso da Silva

Eleições de 2006: caso Eurico Miranda

sobre o tema: “As inelegibilidades têm por objeto proteger a probidade administrativa, a moralidade para o

“Não é crível, por exemplo, conceber-se que

exercício do mandato, considerada a vida pregressa do

um conhecido chefe de quadrilha ou bando,

candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições

só porque não recebeu sentença transitada em

contra a influência do poder econômico ou o abuso do

julgado condenatória, possa ser candidato

exercício de função, cargo ou emprego na administração

ao exercício de qualquer cargo público”

direta ou indireta (art. 14, p.9°). Entenda-se que a cláu-

Ministro José Delgado, finalizando seu voto.

sula ‘contra a influência do poder econômico ou abuso
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do exercício de função...’ só se refere à normalidade e

dão do TRE do Rio de Janeiro havia afrontado o art. 5º,

à legitimidade das eleições. Isso quer dizer que a ‘pro-

XXXIX, LIV e LVII, da Constituição Federal e o art. 1º, I, e,

bidade administrativa’ e a ‘moralidade para o exercício

da Lei Complementar nº 64/90, posto não haver contra

do mandato’ são valores autônomos em relação àquela

ele sentença penal com trânsito em julgado.

cláusula, não são protegidos contra a influência do poder

A maioria dos ministros afirmou que o art. 9º, § 9º,

econômico ou abuso de função etc., mas como valores

não é auto-aplicável, reafirmando a Súmula 13 do TSE.41 O

em si mesmos dignos de proteção, porque a improbida-

ministro Marco Aurélio, em seu voto, ressaltou que mes-

de e a imoralidade, aí, conspurcam só por si a lisura do

mo em face da atual omissão do Congresso Nacional em

processo eleitoral. (In: Curso de Direito Constitucional

alterar a LC nº 64 não caberia ao STF intervir42. O ministro

Positivo – 24ª edição – Malheiros)”.

Ayres de Brito em seu voto vencido defendeu uma tese de

Assim, na base principiológica constitucional convivem

que a decisão do TRE-RJ apontava para uma condição de

as hipóteses de que, por óbvio, a condenação com trânsito

elegibilidade implícita. Portanto não deveria ser discutida

em julgado resulta em inelegibilidade. Aquelas em que a

a partir da perspectiva das inelegibilidades (aplicando-se,

existência de vida pregressa, pautada por envolvimento do

conseqüentemente, a Lei Complementar nº 64/90).

indivíduo em fatos que estão sendo apurados em outras

Quanto ao mérito, permito-me lembrar que ele bem

esferas, operam contra a necessária moralidade exigida

cabe na seguinte pergunta: pode um Tribunal Regional

para o deferimento do registro de candidatura.

Eleitoral negar registro de candidatura a cargo político-

A moralidade para o exercício do mandato lançan-

eletivo, sob o fundamento de estar o candidato a responder

do raízes na vida pregressa do candidato é finalidade

por um número tal de processos criminais que, de parelha

constitucional trazida pelo legislador a partir de 1994 e

com certos fatos públicos e notórios, caracteriza toda

deve revestir as condições daqueles que se pretendem

uma crônica de vida sinuosa, ao invés de retilínea?

fazer representantes da população e dos estados para

E

administrar, legislar, governar e, enfim, dirigir o futuro
do país e o destino de seu povo.
Ademais, o momento histórico-social em que vive-

m diferentes palavras: a decisão ensejadora do
presente recurso ordinário podia inferir como efetivamente inferiu que o grande número de ações

mos não se coaduna com interpretações restritivas dos

criminais a que responde o recorrente faz parte de uma

comandos principiológicos auto-aplicáveis contidos na

trajetória de vida que se marca por um deliberado dar às

Constituição. Vivemos momentos em que se assanham

costas aos valores mais objetivamente prestigiados pelo

rumores de envolvimentos de agentes públicos com

Direito e pela população brasileira em geral? O hábito de

toda sorte de infrações penais, alguns deles com fortes

se manter notoriamente à distância da sociedade tem,

indícios de realidade, de modo que não me parece que

objetivamente, por “bons costumes”? Tudo isto compõe

o legislador constituinte tenha querido ficar adstrito à

um quadro existencial ou vida pregressa não-rimada com

idéia de tornar inelegíveis apenas aqueles que já contam

a responsabilidade, autenticidade e moralidade que a

com sentença penal condenatória.39

mais elementar razão exige para o exercício dos cargos

Eurico Miranda recorreu ao TSE e obteve o deferimento

de representação político-eletiva? Se afirmativa a res-

do seu registro de candidatura. A votação favorável foi

posta, isso já não significaria que o Tribunal Regional

por maioria. Foram vencidos os ministros Carlos Ayres

Eleitoral do Rio de Janeiro estaria a assentar hipótese

Britto, Cesar Asfor Rocha e José Delgado. Na interposição

de inelegibilidade nem prevista na Constituição nem

do recurso ordinário, o recorrente alegou que o acór-

na Lei Complementar nº 64/90? Ou, perguntando por

40
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outro viés: tal inferência não corresponderia a instituir

idéia de “normalidade e legitimidade das eleições contra

condição de elegibilidade não-cogitada pelo dispositivo

a influência do poder econômico ou o abuso de exercício

constitucional especificamente versante do tema, que é,

de função, cargo ou emprego na administração direta ou

precisamente, o §3º do art. 14? Nem pelo § 1° do art.

indireta”. Isso de parelha com a proteção da “probidade

11 da Lei Federal nº 9.504/97, também cognominada de

administrativa e a moralidade para o exercício do cargo,

“lei das eleições”?

considerada a vida pregressa do candidato”.

O argumento jurídico-constitucional do ministro Ayres
de Brito ganha a seguir os ares mais rarefeitos das discussões sobre teoria da Constituição e as polêmicas
43

do chamado neo-constitucionalismo44. O ministro opta

A

inda com esse propósito saneador de costumes é
que a Constituição-cidadã, a Constituição-coragem
de Ulysses Guimarães, prossegue a descrever

pelo método sistemático (ou contextual) de interpreta-

hipóteses de inelegibilidade (§ 4º e § 7º do art. 14) e de

ção constitucional e postula uma contraposição entre

irreelegibilidade (§§ 5º e 6º do mesmo art. 14), não sem

as exigências interpretativas dos direitos individuais e

antes dispor sobre as próprias condições de elegibilidade

coletivos, dos sociais e dos políticos . A força normativa

de todo e qualquer candidato (§ 3º, ainda uma vez, do

dos princípios constitucionais alinhados em diferentes

mesmo art. 14). E como se fosse pouco, faz-se de matriz

subsistemas será, por último, usada para afastar uma tese

da ação de impugnação do mandato já conquistado (§§

de garantia individualista – a absolutização do princípio

10 e 11 do mesmíssimo art. 14) e empreende um verda-

da presunção de inocência –, que se intromete na ques-

deiro cerco ético-político-penal a deputados, senadores

tão constitucional das condições exigidas para se tornar

e presidente da República, sob a explícita possibilidade

candidato num Estado Democrático de Direito. O ministro

de cominação de perda de mandato (arts. 54 e 55 e mais

Ayres Britto sustenta que os temas da elegibilidade e da

os arts. 52, parágrafo único, e 85).

45

46

47

inelegibilidade compõem um bloco específico: o dos

Impossível, portanto, deixar de reconhecer que os

direitos políticos. Neste bloco, predominam os princípios

direitos políticos de eleger e de ser eleito se caracterizam

da soberania popular e da democracia representativa. Em

por um desaguadouro impessoal ou coletivo. Estão um-

contraste, no bloco dos direitos e deveres individuais e

bilicalmente vinculados a valores, e não a pessoas, sob

coletivos – no qual se encontra o princípio da presunção da

o prisma da benfaseja imediatidade do seu exercício, a

inocência – predomina o princípio da dignidade humana.

exigir o reconhecimento de uma ontologia e operaciona-

E, por último, no bloco dos direitos sociais, prevalece o

lidade próprias, bem distanciadas daquelas que timbram

princípio dos valores sociais do trabalho.

os outros dois paradigmáticos modelos de direitos e

Está aqui a razão pela qual a Magna Carta brasileira

garantias fundamentais.

faz do direito ao voto uma simultânea obrigação (§ 1º

O voto vencido do ministro José Delgado, após argu-

do art. 14). Assim como as leis eleitorais substantivas

mentar a necessidade de uma interpretação do Direito

tanto punem o eleitor mercenário como o candidato

Eleitoral a partir de princípios constitucionais, conclui:

comprador de votos. Mais ainda, esta é a razão por que a

“Nessa linha de pensar, ouso posicionar-me no sentido de

nossa Constituição forceja por fazer do processo eleitoral

que o art. 14 §9º, da CF/88, deve ser interpretado como

um exercício da mais depurada ética e da mais firme

contendo eficácia de auto-execução auto-aplicável, com

autenticidade democrática. Deixando clarissimamente

o propósito de que seja protegida a probidade admi-

posto, pelo § 9º do seu art. 14, que todo seu empenho é

nistrativa e a moralidade para o exercício do mandato,

garantir a pureza do regime representativo, traduzida na

considerando-se a vida pregressa do candidato.... Em
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assim entendendo, tenho que a regra posta no art. 1º,

de dilargada liberdade judicial de pesquisa e ponde-

inciso I, letras e e g, da LC nº 64/90, não merece inter-

ração dos elementos que acompanham e definem a

pretação literal, de modo a ser aplicada sem vinculação

reputação do pretendente. Se assim não fosse, seria a

aos propósitos da proteção à probidade administrativa

Justiça Eleitoral totalmente acrítica e infensa aos valores

e à moralidade pública.”

que busca justamente proteger, quais sejam, a probidade

A autorização constitucional para que a Lei Complementar estabelecesse outros casos de inelegibilidade

e a moralidade do futuro desempenho do ungido pelas
urgas” (negrito no original).

impõe uma condição de natureza absoluta: a de que
fosse considerada a vida pregressa do candidato. Isto

As eleições de 2008 no Rio

posto, determinou expressamente, que o candidato que
tenha vida pregressa maculada não pode concorrer às

“Se hoje o Fernandinho Beira-Mar quisesse

eleições, independentemente de ter contra si sentença

ser candidato e procurasse um partido, poderia ser,

transitada em julgado ou não.
Os três ministros que pronunciaram votos vencidos

porque ele não foi efetivamente condenado”
Cláudio Santos, presidente do Colegiado de TREs48

afastaram a aplicação do princípio da presunção da inocência em matéria eleitoral. O ministro Cesar Asfor Rocha

Atuação dos promotores e juízes eleitorais

escreve em seu voto: “...É preciso pôr em destaque que, no

A mobilização de promotores de justiça e magistrados

procedimento de habilitação dos candidatos aos postos

para barrar os pré-candidatos fichas-sujas foi intensa. O

eletivos, a atenção da Justiça Eleitoral não deve se focar

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro49 fez um

só, unicamente e apenas na identificação dos cidadãos

levantamento preliminar para verificar entre os ocupan-

eventualmente condenados por decisões criminais irrecor-

tes de cargos de vereadores e prefeitos quais eram os

ríveis, eis que esses, com certeza jurídica suficiente, estão,

seus antecedentes criminais50. O objetivo era identificar

sem dúvida alguma, alcançado pela norma constitucional

os casos mais graves, como pré-candidatos multipro-

excludente de sua capacidade de disputar o pleito, como

cessados por homicídio. Numa segunda fase, os novos

resulta de sua simples leitura” (itálicos no original).

requerentes de registro de candidatura também seriam

O art. 23 da LC 64/90 é explicito quanto ao procedi-

avaliados a partir da documentação que apresentassem.

mento de apreciação jurisdicional dos pedidos de registro

Os promotores eleitorais fariam a impugnação do registro

de candidatos, apontando para o seu longo alcance: “Art.

da candidatura.51

23 – O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação

Os partidos ou coligações tinham até o dia 5 de julho

dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e

às 19 horas para fazerem os pedido de registro de seus

prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos,

respectivos candidatos de acordo com a Lei 9.504/97,

ainda que não indicados pelas partes, mas que preservem

art. 11. Se caso não o fizessem, os próprios candidatos

o interesse público de lisura eleitoral.”

tinham mais 48 horas para apresentar a documentação52.

O ministro Cesar Asfor Rocha opina que cabe à Justiça

Esta documentação inclui o chamado Demonstrativo de

Eleitoral a função de aplicar princípios constitucionais

Regularidade de Atos Partidários53 (ata da Convenção,

eleitorais: “A meu ver, é da mais avultada importância se

documento indicando se houve coligação e de que tipo

deixar definitivamente assentado que a apreciação pela

etc.) e o Requerimento de Registro de Candidato (certidões

Justiça eleitoral, de pedido de registro de candidatura a

negativas, comprovante de filiação partidária etc.). É no

cargo eletivo, se desenvolve em ambiente processual

RRC que o promotor impugna o registro. O juiz eleitoral
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teve até o dia 16 de agosto para sentenciar de ofício no

cípio, a impugnação do registro seria mantida no TRE

RRC acolhendo ou não a impugnação.

do Rio. Mas se o recurso chegasse ao TSE, seu registro

O ônus do esclarecimento da situação é do pré-

de candidatura seria assegurado, pois prevaleceria o en-

candidato. A novidade é que, com a mobilização para

tendimento da Súmula 13 do TSE.

barrar os fichas-sujas, a fiscalização da documentação

de 2008, o candidato terá um prazo de 72 horas para

H

esclarecer o que é de fato a sua folha penal. Terá de

da decisão só ocorrerão se houver trânsito em julgado.

buscar nos cartórios novas certidões indicando que são

Portanto, o ficha-suja que teve seu registro negado pelo

de um homônimo. Aquelas anotações que se referem ao

juiz eleitoral, e continuar a recorrer da sentença, poderá

requerente terão de ser detalhadas no RRC. O candidato

fazer campanha eleitoral e ter seu nome lançado na urna

terá de esclarecer o andamento dos processos e trazer

eletrônica por sua conta e risco61. Porém se esse registro

aos autos cópias desses procedimentos. É provável que,

do candidato for negado antes da eleição, por decisão

como conseqüência dos prazos exíguos, pré-candidatos

transitada em julgado, os votos não serão computados

tenham sido afastados devido à apresentação de docu-

como válidos para o partido, diminuindo o seu quociente

mentação incompleta.

partidário62.

tornou-se efetivamente rigorosa. Suponhamos que o
candidato apresente uma FAC com 40 anotações, mas
afirme que algumas são de um homônimo. Nesta eleição

Em 10 de junho de 2008, uma nova decisão do TSE

á um detalhe importante. Na hipótese de registro
de candidato, existe uma exceção ao art. 257
do Código Eleitoral59. O art. 15 da Lei 64/9060

afirma que o recurso terá efeito suspensivo, pois os efeitos

54

A estratégia usada até aqui visava, primeiro, a despertar

reafirmou, por maioria de votos , o entendimento de que

a atenção da opinião pública para a necessidade de se

se permita a candidatura de políticos que respondam

aplicar o princípio da moralidade eleitoral ao registro de

a processos judiciais, desde que não haja condenação

candidaturas de pessoas que tivessem graves e múltiplos

definitiva. O ministro Ayres Britto explicou que a decisão

crimes registrados. Segundo, visava mudar a orientação

funciona como uma espécie de “diretriz” para futuros

interpretativa do TSE, que estava com a votação de quatro

julgamentos, não vinculando os juízes eleitorais, e que

a três desfavorável a esta tese desde a decisão no caso

pode ser rediscutida desde que haja fatos que levem o

Eurico Miranda.

55

TSE a “repensar” seu posicionamento.

56

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral

No dia 20 de junho de 2008, foi lançada a Carta do

(MCCE) divulgou uma carta no dia 4 de agosto de 2008

Rio, que traz um resumo dos consensos entre os 26 pre-

pedido que o STF impedisse a candidatura de políticos

sidentes dos TREs que participaram do XLI Encontro dos

que respondem a processos na Justiça. A carta foi subs-

Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil. A Carta reafirma

crita por diversas entidades, entre elas a Associação dos

a necessidade de a Justiça Eleitoral considerar a vida

Juízes Federais (Ajufe), Associação Nacional dos Membros

pregressa dos candidatos a cargos eletivos e orienta que

do Ministério Público (Conamp), Associação Nacional

os juízes facilitem o acesso aos documentos que instruem

dos Procuradores da República (ANPR), Associação dos

o processo de registro de candidatura.

Magistrados Brasileiros (AMB), Confederação Nacional

57

No Rio, os juízes eleitorais impugnaram registros de

dos Bispos do Brasil (CNBB), Associação Brasileira de

candidatura de vários candidatos. Há possibilidade de

Organizações não-Governamentais (Abong), Federação

recurso inominado no prazo de três dias ao TRE, porque

Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e Central Única dos Tra-

se trata de eleição municipal.58 Já se sabia que, em prin-

balhadores (CUT).
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O Supremo Tribunal Federal tinha até o dia 6 de agosto

No dia 6 de agosto de 2008, o STF julgou improcedente,

para decidir sobre o pedido de liminar formulado na Ação

por maioria de nove votos a dois, a ação de argüição de

por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

descumprimento de preceito fundamental (ADPF-144)

n° 144, em que a Associação dos Magistrados Brasileiros

da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) em que

pretende amoldar os termos da Lei das Inelegibilidades

esta questionava a validade constitucional das interpre-

ao atual texto do § 9º do art. 14 da Constituição Federal.

tações emanadas do TSE em tema de inelegibilidade

Está em discussão a aplicação do princípio da precaução

fundada na vida pregressa dos candidatos. Sustentava

no direito eleitoral.

a argüente por incompatibilidade com a redação dada

O

ao §9º do 14 da CF, na redação da EC de revisão 4/94, a
Direito Eleitoral é regido pelo princípio da pre-

não-recepção de certos textos normativos inscritos na

caução, expressamente enunciado no art. 14, § 9º,

LC 64/90, alíneas “d”, “e”, “g” e “h” do inciso I do artigo

da CF. Nossa sociedade tem o direito de definir

1º e art. 15. Argumentava, ainda, que a investigação

que pessoas com condenação em primeiro grau não sejam

social de candidatos63 a cargos públicos, como nas car-

candidatas, o que nada tem a ver com antecipar-lhes a

reiras da magistratura, policial civil ou federal, advocacia

culpa em matéria penal. É por essa mesma lógica que hoje

da União, ou de notário e registrador, era inteiramente

são vedadas candidaturas em razão de parentesco com

constitucional. E, por isso, questionava o art. 29,II da

mandatários. Não se indaga se são de fato beneficiadas

Resolução nº 717/2008.

pelo desvio do poder político; mesmo assim são afasta-

A Advocacia-Geral da União (AGU) sustentou que o

das do pleito em caráter preventivo. Agora, justamente

pedido da AMB deveria ser julgado, no mérito, impro-

quando a sociedade se mobiliza para ver aplicado esse

cedente pelas razões seguintes:

entendimento também em matéria eleitoral, corre-se

1) O art. 14, § 9º da CF, após a alteração trazida pela

o risco de o STF ignorar sua própria jurisprudência e

ECR nº4/94 exige a presença de lei complementar para

malferir o referido princípio da precaução.

tratar de outros casos de inelegibilidades, além daqueles

A vida pregressa dos candidatos possui relevância

já existentes na própria Constituição Federal. Trata-se de

constitucional. Incumbe ao Supremo Tribunal Federal

dispositivo constitucional que depende de regulamenta-

interpretar a Constituição para dar plena aplicação ao

ção, não sendo auto-aplicável. AGU destaca dois votos

princípio da precaução, que é claramente distinto do

de Ministros do TSE, respectivamente no caso Eurico

princípio da presunção da inocência, nos termos do que

Miranda64 e na Consulta nº 1.621/PB65;

sempre decidiu pacificamente o STF (Vide RE 459320,

2) A antiga LC nº 5/70, que trazia expressamente a

RE 210363, RE 368830, RE 156400). Eventual exigência

previsão de inelegibilidade de quem estivesse responden-

do trânsito em julgado de sentença penal condenatória

do a ação penal ou nela fosse condenado pelos crimes

certamente afetará todas as outras carreiras públicas.

na aludida norma, havia sido revogada pela LC 64/90.

Polícias, Ministério Público, auditorias, controladorias

Esta exige, ao contrário, que a inelegibilidade resulte de

e magistratura, tudo estará permeável a portadores de

sentença transitada em julgado66;

múltiplas condenações criminais, desde que delas ainda

3) A LC 64/90 respeita “o tão caro princípio da pre-

caiba recurso. Por essas razões, o Movimento de Com-

sunção da inocência” ao exigir o trânsito em julgado da

bate à Corrupção Eleitoral manifesta seu apoio à ADPF

sentença condenatória proferida em virtude dos crimes

ajuizada pela AMB e vem externar ao Supremo Tribunal

elencados na legislação em debate. Nos dias atuais, se-

sua preocupação para o risco que se apresenta.

gundo a AGU, o princípio da presunção de inocência é
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visto como regra de decisão, servindo para auxiliar juízes

frentes que se abram, num desfecho de pouca relevância

e tribunais na atividade jurisdicional, através da aplicação

para o status dos virtuais candidatos. A estreita previsão,

do in dubio pro reo ;

em regra, de apenas três anos de impedimento à candi-

67

4) A exigência de certidões criminais feita pela Re-

datura e a exigência de trânsito em julgado das decisões

solução nº 22.717/2008 do TSE em seu art.29, II servirá

judiciais que venham a condenar o candidato em feitos

apenas para aferir a existência ou não de trânsito em

criminais, eleitorais e ações civis públicas por ato de im-

julgado de sentença proferida em desfavor do possível

probidade constituem ambiente propício à manipulação

candidato, não podendo ser utilizada de forma desor-

do curso do processo judicial.

denada e arbitrária pelos juízes, para impedir o registro
de candidatura dos interessados;

O sistema judiciário, por inúmeras razões, não tem
condição de dar equacionamento tempestivo às pre-

5) O princípio do devido processo legal seria violado,

tensões deduzidas em juízo. Não havendo prestação

já que se impediria o pleno exercício das garantias da

jurisdicional célere, todo o organograma cede. Eleições

ampla defesa e do contraditório pelos candidatos que

e mais eleições são realizadas e candidatos com conde-

tivessem uma sentença recorrível proferida em seu des-

nações severas se perpetuam em nichos políticos pouco

favor. Haveria o risco, portanto, de o candidato ter o seu

permeáveis a implicações dessa ordem. A intercorrência

registro de candidatura indeferido e, posteriormente, ser

da inelegibilidade, se tanto se chega, com o curso do

absolvido em grau de recurso no processo criminal. Isto

mandato, em regra de quatro anos, torna as regras da

ensejaria a perda de direitos e garantias fundamentais

Lei Complementar 64 absolutamente inócuas.

indisponíveis.

Esse quadro – quando não diretamente das dispo-

6) O princípio da tipicidade, que em regra se aplica

sições da Lei Complementar, mas da sua confluência

a matéria penal, também deve ser respeitado no âmbito

com os dados da realidade – evidenciava estado de

eleitoral;

defasagem do modelo que, por alteração constitucio-

7) O direito não pode ser confundido com a moral68;

nal, pretendeu-se alcançar um padrão mais elaborado.

8) A ECR nº4 jamais poderia ter revogado parte da

Padrão este dentro do qual o sistema ganhasse mais

LC nº 64/90, tendo em vista que não seria capaz de su-

rigor, em detrimento da opção individual de se preten-

primir o princípio da presunção da inocência, inserido

der um mandato eletivo, que não cede, mas se torna

genuinamente, na Constituição Federal de 1988, como

mais controlada.

cláusula pétrea, sendo, portanto, uma garantia irrevo-

P

gável do indivíduo;
9) O pedido da AMB, se julgado procedente, resultaria
em incerteza jurídica69.
O procurador-geral da República, em seu parecer, foi

robidade e moralidade, a serem verificadas pelo
modo de vida que o candidato escolheu, são
elementos que integram o modelo. Foram expli-

citados, e, com isso, resolvem, imediatamente, a ordem

pela procedência dos pedidos da AMB e frisou a absoluta

legal infraconstitucional que precedia a alteração. Em boa

ineficácia do modelo atualmente vigente, a pertinência

medida, a ineficiência do sistema foi a razão da emenda,

de sua atualização pela EC de revisão 4/94 e a auto-

não havendo justificativa alguma que legitime a idéia

aplicabilidade do princípio da moralidade eleitoral.

de exigência de alteração constitucional para que tais

A peça inicial é sagaz ao destacar que o modelo or-

valores sejam a ele incorporados.

ganizado pela LC64 se mostra absolutamente ineficaz.

Sobre os limites do princípio da presunção da inocên-

Ele está coordenado de maneira a resultar em todas as

cia, o PGR afirmou: “Não se exige condenação definitiva
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para fim de negar registro de candidatura por inelegi-

diferente e, neste caso, o princípio da precaução deve

bilidade. Aliás, e em repulsa à invocação de violação

ser “no mínimo, de eficácia plena”. “Porque não se pode

ao princípio da presunção de inocência tão facilmente

desconsiderar a vida pregressa do candidato. É história

formulada em contrário à tese da eficácia de decisão

de vida”, destacou.

judicial, ainda que pendente recurso, sobre a capaci-

O ministro fez ainda uma diferenciação entre a proi-

dade eleitoral passiva, é de se ver que não há imediata

bição de candidaturas e a perda de direitos políticos. De

relação entre condenação definitiva e inelegibilidade,

acordo com ele, a impugnação de uma candidatura não

tantos são os casos fora dessa hipótese tratados pela

significa a perda de direitos políticos, e, sendo assim,

ordem jurídica.”

“por que há a necessidade do trânsito em julgado?”.

O voto do ministro-relator Celso Mello rejeitou o pe-

“Quando o cidadão perde seus direitos políticos, isso

dido da AMB e acolheu as razões de improcedência da

gera uma seqüência de fatos impeditivos, e, por isso,

AGU. O fundamento principal da decisão foi que: “... o

se exige o trânsito em julgado. Mas quando se fala

postulado consagrador da garantia de inocência irradia

da inelegibilidade, os direitos políticos permanecem.

os seus efeitos para além dos limites dos processos penais

É somente um ato de cautela”, afirmou o ministro.71

de natureza condenatória, impedindo, desse modo, que

O ministro Joaquim Barbosa votou pela procedência

situações processuais ainda não definidas por sentenças

parcial da ADPF n° 144. Ele considerou uma sentença

transitadas em julgado provoquem, em decorrência das

condenatória em segunda instância suficiente para

exigências de probidade administrativa e da moralidade

tornar um cidadão inelegível. Afirmou que, no caso de

a que se refere o § 9º do art. 14 de probidade adminis-

representantes da sociedade, o princípio da precaução

trativa e de moralidade, na redação dada pela ECR 4/94,

deve prevalecer sobre o princípio da presunção de ino-

a inelegibilidade dos cidadãos ou obstem candidaturas

cência. “O Poder Judiciário não pode dar de ombros ao

para mandatos eletivos .”

que está acontecendo no nosso país e jogar tudo nos

C

ombros do legislador. Dependendo da forma que for

70

onfirmou-se que a norma contida no §9º do art.

aplicada, a presunção da inocência torna letra morta

14 da CF, na redação que lhe deu a ECR 4/94 não

o dispositivo constitucional”, advertiu.72

é auto-aplicável (enunciado 13 da Súmula do

TSE). Fixou-se que o Judiciário não pode, sem ofensa ao

De volta ao Rio

princípio da divisão funcional do poder, substituir-se ao
legislador para, na ausência de lei complementar exigi-

“Na eleição passada, encontramos candidato

da por esse preceito constitucional, definir, por critérios

com 25 homicídios na folha corrida. Ele não

próprios, os casos em que a vida pregressa do candidato

poderia ser gari no Rio, mas prefeito sim”.

implicará inelegibilidade.

Roberto Wider, presidente do TRE do Rio73

O ministro Ayres Britto inovou em sua argumentação
anterior ao referir-se à necessidade de auto-aplicabilidade

Entre 10 e 30 de junho de 2008, foi permitida a rea-

do princípio da precaução – previsto no § 9 do art. 14 da

lização de convenções partidárias destinadas a delibe-

Constituição Federal –, sem ir, no entanto, de encontro

rar sobre coligações e escolher candidatos a prefeito,

ao princípio da presunção de inocência. Segundo ele,

a vice-prefeito e a vereador74. Alguns acontecimentos

no que se refere aos representantes da coletividade,

marcaram esse período e condicionaram aspectos da

a presunção de inocência deve ser tratada de forma

eleição no Rio.
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Em junho, repercutia na imprensa o episódio envolvendo

Rosinha Garotinho, candidata à Prefeitura de Campos,

uma equipe do jornal O Dia que havia sido capturada por

teve o registro de candidatura impugnada porque res-

milicianos na favela do Batan, em Realengo, Zona Oeste

ponde a ações civis públicas, duas delas por contratos

da cidade . Investigações foram realizadas e revelaram

de terceirização entre 2003 e 200685. Horas antes da

que os milicianos estariam negociando a venda dos

decisão do STF que liberou a candidatura de fichas-

votos de moradores com candidatos a vereador. Para

sujas, a juíza eleitoral de Campos aceitara o pedido

estipular o valor a ser pago pelos “currais eleitorais”, os

de impugnação do registro da candidatura de Rosinha

milicianos organizaram até um censo comunitário na

Garotinho86.

75

favela76. A CPI das Milícias foi aprovada na Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no dia

Conclusões

10 de junho, tendo desde então mantido um foco na
relação entre políticos e milicianos. Em depoimento,

“Pelo menos, por ora, a magistratura está de mãos

o delegado da 32ª DP (Jacarepaguá) afirmou que seis

atadas. Os magistrados devem se submeter à hierarquia

políticos estariam ligados às milícias77. Dois desses polí-

jurisdicional. Mas podemos continuar a ter, à frente

ticos acusados de chefiar a milícia Liga da Justiça estão

das prefeituras e nas câmaras municipais, bandidos de

presos em Bangu 8, de onde mandam ordens para a

notória visibilidade, o que é uma anomalia jurídica”.

campanha eleitoral . Por isso, uma das prioridades do

Cláudio Santos, presidente do Colegiado de TREs87

78

Ministério Público Eleitoral foi impugnar o registro da
candidatura de milicianos e seus associados79.

O

Vimos ao longo desse estudo que ocorreram mudanças significativas no desempenho do TRE do Rio de

impacto do controle territorial de traficantes

Janeiro de 1982 a 2008. A informatização do processo

de drogas sobre a campanha eleitoral e o

eleitoral trouxe maior controle contra fraudes desde a

suposto apoio a determinados candidatos com

introdução da urna eletrônica. Os membros do MP e os

antecedentes criminais, ou não , foi uma das principais

juizes eleitorais, além do próprio TRE, voltaram-se para

considerações que levou ao pedido de tropas federais

um engajamento maior na defesa da lisura nas eleições,

durante a campanha eleitoral.82 O presidente da Comissão

notadamente a partir de 1994. O que se descreveu em

de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

2006 – com o caso Eurico Miranda – e em 2008 constitui

da Câmara Federal, deputado Raul Jungmann, afirmou

uma mobilização para aplicar o princípio da moralida-

que “Na Alerj, aproximadamente 30% dos parlamentares

de eleitoral através da interpretação judicial. Isto só foi

teriam ligação direta ou indireta com o tráfico e milícias.

possível devido às inovações trazidas pela Constituição

Você pode pensar num número quase similar na Câmara

Federal de 1988, que possibilitaram uma rediscussão

dos Vereadores .”

do papel dos princípios constitucionais e sua aplicação

80

81

83

A impugnação de registros de candidaturas a pre-

direta pelo Judiciário.

feito em importantes municípios do Estado do Rio de

Outro aspecto ressaltado ao longo do período foi a

Janeiro foi outro aspecto importante. Núbia Cozzolino,

crescente importância do crime organizado nos processos

que disputa a reeleição em Magé, tem 27 ações por

eleitorais – bicheiros, traficantes de drogas e milicianos

improbidade administrativa. É acusada de nepotismo,

pesadamente armados. É no contexto dessas tendências

promoção pessoal, desvio de dinheiro, fraudes em li-

que é preciso entender os efeitos da deliberação ocorrida

citações e falha na prestação de serviços essenciais84.

no dia 6 de agosto de 2008.
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A decisão do STF na ADPF nº 144 é imediatamente

pesquisa encomendada pela AMB ao instituto Vox Populi

auto-aplicável, determinando o presidente da Corte o seu

para saber a opinião da sociedade em relação à candidatura

imediato cumprimento e lavrando-se o acórdão poste-

de políticos que respondem a processos criminais, 88%

riormente. A decisão tem eficácia contra todos e efeito

dos entrevistados apoiaram a proibição de candidaturas

vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder

de pessoas condenadas por algum crime, mesmo que

Público . O debate jurídico está encerrado no Poder Ju-

ainda possam recorrer da decisão93.

88

diciário89. Restaram os protestos feitos por defensores da

A recomendação ex parte populi é aumentar a pressão

tese vencida . O primeiro parecer do procurador regional

política sobre o Congresso Nacional, pois foi essa omissão

do Rio, Rogério Nascimento, afirma que a decisão do

legislativa de 14 anos que deu origem ao problema do

STF “foi precipitada, demonstrou certa desconfiança da

candidato ficha-suja. O cidadão pode participar de uma

Corte Suprema sobre a capacidade das Cortes inferiores,

iniciativa legislativa popular. O Movimento de Comba-

e negou ao país a oportunidade de experimentar um

te à Corrupção Eleitoral (MCCE) já está fazendo uma

novo princípio jurídico91.”

campanha nacional pela coleta de assinaturas para a

L

apresentação de um projeto de lei complementar que

90

amentavelmente, o que ocorreu foi um erro de

prevê novos casos de inelegibilidade94.

cálculo político da AMB em provocar o STF através

A intenção é que um 1,3 milhão de pessoas de

de uma ADPF, onde se faz um controle abstrato –

pessoas assinem o documento para levar o projeto à

sem a existência de um caso concreto, como no Recurso

Câmara Federal. Segundo o texto, serão consideradas

Ordinário nº 1069, do Eurico Miranda. Mais prudente teria

inelegíveis as pessoas com condenação em primeira

sido deixar os pré-candidatos que tiveram negado registro

instância por crimes graves ou, no caso dos detentores

de candidatura recorrem, em todo o país, até o TSE. A

de foro privilegiado, com denúncia recebida por um

análise de casos graves talvez mudasse a interpretação

tribunal, e também aquelas que tenham renunciado

dos ministros do TSE, onde a votação estava por maioria

para fugir de cassações. O crucial está em pressionar

de quatro a três contra a tese vencida .

politicamente o Congresso Nacional a legislar sobre

92

O maior problema criado com a decisão na ADPF
144 está na absolutização do princípio da presunção

a matéria para dar efetividade ao princípio da moralidade eleitoral.

da inocência. Está se ampliando, por esta via, a impu-

Pessoalmente, entendo que uma condenação em

nibilidade no direito eleitoral. Um direito eleitoral pro

segunda instância seria um critério mais adequado95. O

reo que torna inócua qualquer análise da vida pregressa

duplo grau de jurisdição seria respeitado. A pendência de

do pré-candidato. É preciso insistir que este princípio

recursos na esfera especial ou no âmbito extraordinário

não é absoluto no ordenamento jurídico brasileiro.

não guarda mais relevo para a análise da vida pregressa

Caso contrário, a necessária regulamentação através

do candidato. Os tribunais superiores, ao abordarem

de lei complementar do § 9 do art. 14 da CF poderá ser,

só o direito, não descem ao fundo fático dos casos

inclusive, objeto de controle de constitucionalidade no

concretos. Enfim, a passagem por dois graus ordinários

STF, com efeitos político-institucionais desastrosos.

de jurisdição gera a conclusão de que os fatos foram

Barrar candidatos com antecedentes criminais é uma
tese que sensibiliza a opinião pública. De acordo com a

esclarecidos. É a opção mais razoável e respeitosa dos
direitos fundamentais.
cesarcaldeira@globo.com
O articulista é professor universitário
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NOTAS
1. Candidato ficha-suja é aquele que responde por processos criminais,
eleitorais ou relativos à improbidade administrativa.
2. “O Direito Eleitoral, precisamente, dedica-se ao estudo das normas e
procedimentos que organizam e disciplinam o funcionamento do poder
de sufrágio popular, de modo a que se estabeleça a precisa equação
entre a vontade do povo e a atividade governamental”. RIBEIRO, Fávila.
Direito Eleitoral, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 12.
3. Constituição da República Federativa do Brasil (CF) de 1988, art. 14 § 9º.
4.	A base constitucional deste princípio está presente nos artigos relacionados à soberania popular e sua expressão política: art. 1º, parágrafo
único, art. 5º, LXXIII, art. 14, art. 27., art. 29, I a IV, art. 45, art. 46, art.
60§4º, II e art. 61§2º.
5. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Ayres
Britto, concluiu o processo de requisição formal de forças federais para
o Rio de Janeiro e que assinou o ofício de requisição que será agora
enviado ao presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva. Ayres
Britto reuniu-se com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, a quem caberá quantificar o contingente que atuará na cidade. Do presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Roberto Wider, Ayres Britto
recebeu o primeiro mapeamento das áreas na região metropolitana do
Rio de Janeiro que necessitam do reforço de segurança. Inicialmente
serão vinte comunidades, onde vive cerca de um milhão de habitantes.
Ayres Britto lembrou que o governador Sérgio Cabral pediu o envio
das tropas “o quanto antes”.
Presidente do TSE formaliza requisição de tropas federais para eleição
no Rio. Fonte: TSE, 21 de agosto de 2008. Disponível em 22/08/2008,
ver : http://agencia.tse.gov.br/sadAdmAgencia/noticiaSearch.
do?acao=get&id=1088483
6. Ler: TRE: tráfico exige foto para comprovar voto, O Globo, 16/08/2008,
p. 1.
7. A sugestão é do coordenador estadual de fiscalização da Propaganda Eleitoral, juiz Luiz Márcio Pereira. Cf. BORGES, Waleska e BOTTARI,
Elenilce. TRE deve vetar celular na urna, O Globo, 16/06/2008, p. 3.
8.	Estão incluídos nesta expressão os membros do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro (promotores de justiça e procuradores de
justiça) e da União (procuradores da República e procurador regional
federal) que atuam nas eleições.
9.	Desde logo, é preciso reconhecer que as mudanças propostas são
controvertidas e que existem precedentes antigos no TSE que afirmam que a condenação criminal sem trânsito em julgado não é apta
a ensejar inelegibilidade. Ver: Acórdão. n 18.047, rel. Min. Fernando
Neves, de 29.09.2000 e Acórdão. nº 14.204, rel. ministro Ilmar Galvão,
de 20.11.96.

Econômica Federal. E hoje essa empresa é Gtech, a mesma envolvida
no escândalo Waldomiro Diniz. A Racimec, a rigor, já há muitos anos
tinha participação societária da Gtech.” TEIXEIRA, Miro. A Globo e a
Proconsult. Entrevista a Luiz Egypto, em 06/07/2004. Disponível em
05/08/2008 em:http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.
asp?cod=284MEM001
12. Ver: Lei 6.996 de 7 de junho de 1982, que dispõe sobre a utilização
de processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais e dá
outras providências.
13. Cf. AMORIM, Paulo Henrique Brizola na Globo, Observatório da Imprensa, 29/06/2004. Disponível em 05/08/2008, em: http://observatorio.
ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=283ASP004
14. “É de se admitir que, se forem mantidas as condições de trabalho
hoje observadas, isso é, for assegurado o mesmo grau de confiabilidade
dos programas ora verificado, for mantida a integridade dos arquivos
e consistência dos dados, e forem adotadas as recomendações acima,
os serviços de totalização das eleições de 15 de novembro de 1982
no Estado do Rio de Janeiro poderão ser levados a bom termo. Este é
o nosso parecer”. Disponível em 05/08/2008, em http://observatorio.
ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=283JDB007
15. KAMEL, Ali. Globo sobre o caso Proconsult, Observatório da Imprensa, 29/06/2004. Disponível em 05/08/2008 em: http://observatorio.
ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=283JDB007
16. “A Globo nunca o perdoou e preparou-se para dar troco. Durante
todo primeiro governo Brizola (1983/86), os noticiários da emissora
sistematicamente divulgavam os números da violência no Rio, responsabilizando o governador por um crescente fenômeno social que hoje
é a maior preocupação da sociedade brasileira. Mas não importava, o
negócio era responsabilizar o governador do Estado. Os leitores mais
velhos devem lembrar do velho Cid Moreira, com sua poderosa voz,
anunciando diariamente em manchete no Jornal Nacional: ‘A violência
no Rio’. Sem contar que, muitas vezes editoriais do jornal O Globo
contra o governador eram lidos na íntegra na TV. Um verdadeiro massacre que daria frutos em futuras eleições.” Cf. ARAUJO, Eliakim. Brizola na Globo. Observatório da Imprensa, 29/06/2004. Disponível em
05/08/2008 em: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.
asp?cod=283ASP005.
17. Em 7 de julho de 1992, no Rio de Janeiro, representantes de mais
de 200 entidades da sociedade civil leram, à luz de velas, 12 artigos
da Constituição que lembram os princípios fundamentais da ética na
política, dos direitos sociais, da democracia e das responsabilidades do
presidente da República. Foi o estopim para o “Movimento Democrático
pelo Fim da Impunidade”, posteriormente rebatizado de “Movimento
pela Ética na Política” (MEP).

10. O eleitor deveria votar somente em candidatos do mesmo partido,
caso contrário o voto seria anulado.

18.	SOUZA, Herbet José. “O novo está na rua”, o Estado de São Paulo,
29/10/1993. Disponível em 23 de junho de 2008 in: http://www.ibase.
br/betinho_especial/com_a_palavra/o_novo_esta_nas_ruas.htm

11.	Segundo Miro Teixeira, que naquela eleição foi candidato a governador pelo PMDB: “Era uma subsidiária da Racimec – empresa esta que
no regime militar ganhou o monopólio das máquinas de jogos da Caixa

19.	Ainda no mês de maio foi apreendido o microcomputador de PC
Farias contendo informações sobre o esquema de corrupção e do possível envolvimento do presidente.
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20. O mais famoso “arrastão” de praia ocorreu no dia 18 de outubro
de 1992, em Ipanema e Copacabana, no início efetivo do verão e final
de uma campanha eleitoral para a Prefeitura do Rio. Ver, Folha de São
Paulo, caderno 3, 19/10/94, p. 3.
21. Ver entrevista de Antônio Carlos Biscaia: Polícia não merece confiança, Jornal do Brasil, 3/4/94, p. 15; Bicho tem conexão andina, Jornal do
Brasil, 4/4/94, p. 1; Biscaia diz que confia em apenas 40 policiais, Jornal
do Brasil, 31/8/94, p.16. Ver ainda: Rio é recordista em assassinatos no
Brasil, Jornal do Brasil, 27/9/94, p.20. “Pesquisa do instituto Databrasil
revela que, hoje, 55% dos cariocas têm medo de morar no Rio, 85%
consideram a cidade “perigosa” e 58% colocam no mesmo saco bandidos e policiais. A população identifica no governo (72%) e na polícia
(47%) os principais responsáveis pelo crime e aponta a bala perdida
como um dos seus mais fortes temores (28%). Mesmo os cariocas ainda
não atingidos diretamente pela violência acostumaram-se a mudar de
hábitos: 25% da população deixaram de sair à noite e preferem lazer
caseiro. A pesquisa encontra eco em dados oficiais. De acordo com o
Instituto Médico-Legal 20 pessoas morrem em média por dia no Rio,
vítimas de assaltos ou tiroteios.” Ver, Carioca tem medo de morar no
Rio, Jornal do Brasil, 30/10/94, p.1.
22. Observe-se que o número de seqüestros, em 1994 aumentou para
90 casos, segundo estatísticas da Secretaria de Polícia Civil do Estado
do Rio de Janeiro.
23. Cf. revista Veja, 23/11/94, p. 80.
24. Ver, Plano antiviolência depende de Itamar, Jornal do Brasil, 10/8/94,
p. 17. Nesta matéria encontra-se uma declaração do comandante do 1º
Distrito Naval, vice-almirante Waldemar Canellas Jr. que ressalta que há
restrições legais à participação militar na repressão à violência urbana.
“É importante não criar qualquer precedente perigoso”, afirmou o comandante, em uma alusão aos riscos políticos de uma intervenção
militar na vida pública do país.
Sobre a atuação do Viva Rio, ler ainda: FERNANDES, Rubens Cesar. Dois
minutos pelo Rio, Jornal do Brasil, 11/12/93, p. 11; VELHO, Gilberto ,
Viva Rio e cidadania, Jornal do Brasil, 16/12/93, p. 11; Rio Bickers faz
passeio de branco, Jornal do Brasil, 14/12/93, p. 18.
Herbert de Souza, o Betinho, coordenador da Ação da Cidadania contra
a Miséria e pela Vida é outra personalidade notável que chegou a escrever a favor da atuação das Forças Armadas no Rio. No dia seguinte
à chacina de Vigário Geral, portanto, um ano antes da iniciativa do
Viva Rio, escreveu que “o governador Brizola não tem outro caminho
pela frente senão o de apelar para a cooperação imediata das Forças
Armadas para dissolver a Polícia Militar e começar sua reorganização”.
Cf. ISTOÉ, nº 1249, 8/9/93 p. 35.
25. Ver: Manifesto pede segurança já, Jornal do Brasil, 10/8/94, p. 17.
26. O ex-candidato a governador do Rio, general Newton Cruz em artigo
publicado após o início da Operação Rio, a trata como uma “Intervenção
branca”, e pronuncia-se desfavoravelmente à decretação do estado de
defesa. Cf. A intervenção branca, O Dia, 20/11/94, p. 4.
27. Ler: OAB apóia estado de defesa, O Fluminense, 28/10/94, p. 7; OAB
aprova estado de defesa, Jornal do Comércio, 28/10/94, p. 20; OAB-RJ
aprova estado de defesa, O Globo, 28/10/94, p. 9.
28. Ler: Procurador pede estado de defesa, O Globo, 8/11/94, p. 15. Ver
ainda, Jornal do Brasil, 8/11/94, p. 16.
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29.	SALOMÃO, Paulo Cesar. “Processo eleitoral, fraude e cidadania”,
Revista Archè Interdisciplinar, nº 9, 1994, p.133.
30. “A rigor, questões eleitorais são de competência da Polícia Federal,
já que a Justiça eleitoral é uma Justiça federal”, escreve Paulo Cesar
Salomão. Idem. P. 134.
31.	Idem, p. 134.
32. Produziu o “Anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais”, cuja contribuição positiva para o debate da Constituinte deveria
ser mais freqüentemente lembrada. Ler: Anteprojeto Constitucional,
Revista de Ciência Política, vol. 30, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, jan.mar. 1987, p. 9-101.
33. Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição
Brasileira de 1988, vol 1, Saraiva: São Paulo, 1990, p. 131.
34. O texto original da Constituição Federal de 1988 afirma no art. 14 §
9º: Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidades e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício
de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
35.	Naquela época, ambos deputados eram do Partido dos Trabalhadores.
36.	Em 2006, o TRE-RJ impugnou o registro de candidatos que respondiam a processos na Justiça. Pelo menos cinco deles — Eurico Miranda,
Paulo Baltazar, Reinaldo Gripp, Elaine Costa e Fernando Gonçalves —
recorreram ao TSE, recuperaram o direito de se candidatar, mas não
conseguiram se reeleger.
37. A situação do recorrente era a seguinte:
1) 2003.51.01.505442-0 :: Crime de Falsificação de Documento Público,
8ª Vara Federal Criminal do RJ :: Há condenação sem trânsito, pendência
de Recurso ao TRF 2ª Região;
2) 96.0067579-1 :: Crime Contra o Sistema Financeiro Nacional, Evasão
de Divisas, 5ª Vara Federal Criminal do RJ :: Sem condenação
3) 2003.51.01.505658-1 :: Crime Tributário, Ausência de Recolhimento
de Contribuição Previdenciária :: Sem condenação
4) 2004.51.01.530476-3 :: Crime Tributário, Ausência de Recolhimento
de Contribuição Previdenciária :: Sem condenação
5) 2006.001.055165-7 :: 31ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP ::
Crime de Furto (artigo 155, caput, CP).
6) 1999.001.026858-4 :: 38ª Vara Criminal Injúria e Difamação (artigo
139 e 147 do CP).
7) 2004.800.050044-5 : 8º JECRIM.
8) 2005.700.059525-4 :: 1ª Turma Recursal Criminal :: Lesão Corporal
:: Condenação em 24.3.2006. 6 meses de detenção. Substituição por
prestação pecuniária em favor da vítima.
9) 2004.34.00.048357-0 :: Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa :: 13ª Vara Federal da Justiça Federal de Brasília.
38. Esta discussão teve seu início no TRE-RJ. Ver, por exemplo, o Acórdão nº 31.258, de 23/08/2006 sobre o “caso dos Sanguessugas” (REspe
26.663/TSE.).
39.	TRE-RJ Registro de Candidatura n° 2401 Classe 25
Requerente: Partido Progressista – PP Candidato a Deputado Federal
Candidato: Eurico Ângelo de Oliveira Miranda

I N S I G H T

40. Recurso Ordinário nº 1069 – Classe 27ª - Rio de Janeiro. Relator: Ministro Marcelo Ribeiro. Recorrente: Eurico Ângelo de Oliveira Miranda.
Ementa: Eleições 2006. Registro de Candidato. Deputado federal. Idoneidade moral. Art. 14 § 9º da Constituição Federal.
1. O art. 14, § 9º não é auto-aplicável (Súmula nº 13 do Tribunal Superior Eleitoral).
2. Na ausência de lei complementar estabelecendo os casos em que
a vida pregressa do candidato implicará inelegibilidade, não pode o
julgador, sem se substituir ao legislador, defini-los.
Recurso provido para deferir o registro.
41.	Súmula 13 do TSE – Não é auto-aplicável o § 9º do art. 14, da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional de Revisão 4/90.
42. É o que contempla a ementa do Recurso Ordinário nº 1069 no seu
número 2.
43. O ministro é autor de dois livros importantes sobre a matéria. Com
Celso Ribeiro Bastos escreveu o livro Interpretação e Aplicabilidade das
Normas Constitucionais, publicado pela editora Saraiva em 1982. Em
2003, publicou Teoria da Constituição pela editora Forense. Trechos de
seu voto são detectados em passagens dessa última obra, como por
exemplo, a explanação sobre o método sistemático ou contextual de
interpretação constitucional na página 154.
44. Para uma introdução ao tema, ler: BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O Triunfo Tardio
do Direito Constitucional do Brasil), in A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas, Cláudio de Souza
PEREIRA NETO, Cláudio de Souza e SARMENTO, Daniel (Orgs.) Rio de
Janeiro: Lumen Juris Editora, 2007, p. 203- 249.
45. “Bem, tais perquirições acerca de condições de elegibilidade e fatores
de inelegibilidade estão a desafiar, penso, um ancoradouro normativo
a que somente se pode chegar pela via do método de interpretação
que toma o conhecido nome de ‘sistemático’. Método ‘sistemático’ ou
‘contextual’, cuja função eidética é procurar o sentido peninsular da
norma jurídica; isto é, o significado desse ou daquele texto normativo,
não enquanto ilha, porém enquanto península ou parte que se atrela
ao corpo de dispositivos do diploma em que ele, texto normativo, se
ache engastado. Equivale a dizer: por esse método de compreensão
das figuras de Direito o que importa para o intérprete é ler nas linhas
e entrelinhas, não só desse ou daquele dispositivo em particular, como
também de toda a lei ou de todo o código de que faça parte o dispositivo interpretado. Logo, o que verdadeiramente importa é fazer uma
interpretação casada do texto-alvo ou do dispositivo-objeto, e não
apenas uma exegese solteira.”
46. “Os temas da elegibilidade e da inelegibilidade, agitados nos autos
deste recurso ordinário, são o próprio conteúdo semântico de dispositivos
constitucionais que se enfeixam no capítulo que outro nome não podia
ter senão “Dos Direitos Políticos” (capítulo V do título de nº II). Direitos
Políticos traduzidos, basicamente, nos atos de participação em processo
de eleição geral dos candidatos a cargo de representação política. Ora
titularizados pela figura do eleitor, ora pelo candidato mesmo. E que,
pela sua extrema relevância, são direitos subjetivos que fazem parte do
rol dos “Direitos e Garantias Fundamentais” (título II da Constituição).
Está-se a lidar, portanto, com uma categoria de direitos subjetivos
que se integram na lista dos direitos e garantias fundamentais. Porém
ressalve-se, gozando de perfil normativo próprio. Regime jurídico inconfundível com a silhueta normativa dos outros direitos e garantias
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também rotulados como fundamentais, de que servem de amostra os
direitos individuais e coletivos e os direitos sociais. O que já antecipa
que o particularizado regime jurídico de cada bloco ou categoria de
direitos e garantias fundamentais obedece a uma lógica diferenciada.
Tem a sua peculiarizada ontologia e razão de ser.”
47. “Com efeito, os direitos e garantias fundamentais se alinham em
blocos ou subconjuntos diversificados pela clara razão de que eles não
mantêm vínculo funcional imediato com os mesmos princípios constitucionais estruturantes. É como dizer: trata-se de direitos e garantias que,
operacionalmente, se vinculam mais a uns proto-princípios constitucionais
do que a outros. Mais que isso, cada bloco desses direitos e garantias
fundamentais tem a sua própria história de vida ou o seu inconfundível
perfil político-filosófico. Um perfil político-filosófico, atente-se, que é a
própria justificativa do vínculo funcional mais direto com determinados
princípios constitucionais do que com outros.
Nessa vertente de idéias, veja-se que o segmento dos “direitos e deveres
individuais e coletivos” (capítulo I do título II da Constituição Federal) está
centralmente direcionado para a concretização do princípio fundamental
da “dignidade da pessoa humana” (inciso III do art. 1º). A reverenciar
por modo exponencial, então, o indivíduo e seus particularizados grupamentos. A proteger mais enfaticamente os bens de “personalidade
individual” e de “personalidade corporativa”, em frontal oponibilidade
à pessoa jurídica do Estado. Tudo de acordo com o modelo políticoliberal de estruturação do Poder Público e da sociedade civil, definitivo
legado do iluminismo enciclopedista que desembocou na Revolução
Francesa de 1789.
Já o subsistema dos direitos sociais (arts. 6º e 7º da Magno Texto),
volta-se ele para a centrada concretização do princípio fundamental que
atende pelo nome de “valores sociais do trabalho” (inciso IV do art. 1º
da CF). Especialmente o trabalho que se passa no âmago das chamadas
relações de emprego, na pré-compreensão de que os proprietários
tão-só de sua mão-de-obra carecem bem mais de tutela jurídica do
que os proprietários de terra, capital, equipamentos, tecnologia, patentes e marcas empresariais. Pré-compreensão, essa, que corresponde
ao perene legado das doutrinas que pugnavam, desde os ano 40 do
século XIX aos anos 30 do século XX, por um Estado Social de Direito.
Estado também designado por “Estado do bem-estar social”, “Estadoprovidência” ou “Welfare State”.
E o bloco dos direitos políticos? Bem, esse é o que se define por
um vínculo funcional mais próximo desses dois geminados protoprincípios constitucionais: o princípio da soberania popular e o princípio da democracia representativa ou indireta (inciso I do art. 1º,
combinadamente com o parágrafo único do art. 1º e o “caput” do
art. 14, todos da Constituição de 1988). Dois geminados princípios
que também deitam suas raízes no Estado liberal, porém com esta
marcante diferença: não são as pessoas que se servem imediatamente
deles, princípios da soberania popular e da democracia representativa,
mas eles é que são imediatamente servidos pelas pessoas. Quero
dizer: os titulares dos direitos políticos não exercem tais direitos para
favorecer imediatamente a si mesmos, diferentemente, pois, do que
sucede com os titulares de direitos e garantias individuais e os titulares
dos direitos sociais. Veja-se que, enquanto os detentores dos direitos
sociais e dos direitos individuais e coletivos são imediatamente servidos com o respectivo exercício, e só por defluência ou arrastamento
é que resultam servidos os princípios da valorização do trabalho e
da dignidade da pessoa humana, o contrário se dá com o desfrute
dos direitos políticos. Aqui, o exercício de direitos não é para servir
imediatamente a ninguém, mas para servir imediatamente a valores:
os valores que se consubstanciam, justamente, nos proto-princípios
da soberania popular e da democracia representativa.”
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48. MENEZES, Maiá e VASCONCELLOS, Fábio. TREs se unem contra fichasuja. O Globo, 20/06/2008, p. 3.
49. O MP estadual atua nas eleições municipais através de promotores
eleitorais. Nas eleições estaduais e federais, atua o MP da União, através
do procurador regional eleitoral.
50. Foi feito através das FACs – Folha de Antecedentes Criminais. Esse
material foi enviado para os promotores eleitorais.
51.	A orientação dada no Rio foi que para que os promotores eleitorais
fizessem a impugnação no RRC devido à rapidez e simplicidade do
procedimento. Mas o promotor eleitoral poderia usar a ação autônoma: ação de impugnação ao pedido de registro de candidatura. A
recomendação dada aos promotores eleitorais é que usem esta ação
nos casos que se exija oitiva de testemunhas.
52.	Lei 9504/97, art. 11, §4.
53. Está previsto em resolução temporária para as eleições de 2008:
resolução 22717 do TSE.
54.	Trata-se da Consulta nº 1.621/PB. Esta foi provocada pelo processo
administrativo (PA19919), originado de ofício enviado pelo Tribunal
Regional da Paraíba. O Tribunal questionava sobre a possibilidade de
se incluir na Resolução 22.717 do TSE, que estabelece as condições para
concessão de registro de candidaturas, a obrigatoriedade de apresentação de documentos que dêem conhecimento à Justiça eleitoral sobre
as ações judiciais em que pretensos candidatos sejam réus.
Para o TRE da Paraíba, a justiça Eleitoral deveria criar mecanismos para
impedir o registro de candidaturas espúrias. Entre os pré-requisitos
sugeridos estava a apresentação de diversos documentos que poderiam
comprovar a integridade da conduta do futuro candidato.
55. Outra vez, como no caso Eurico Miranda, o resultado foi quatro a
três. Votaram pela tese vencedora
56. Ler: Revista Consultor Jurídico, 18 de junho de 2008. Disponível em
20/08/2008 em: http://www.conjur.com.br/static/text/67320,1
57. http://www.ter-rj.gov.br/noticias/2008/junho/carta.pdf
58.	Nas eleições de 2010, que são eleições estaduais e federais a análise
do registro dos candidatos é feita pelo TRE e os recursos serão diretamente para o TSE.
59. Código Eleitoral, art. 257 – Os recursos eleitorais não terão efeito
suspensivo.
Parágrafo único. A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente,
através de comunicação por ofício, telegrama, ou em casos especiais, a
critério do presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão.
60. LC 64/90, art. 15 – Transitada em julgado a decisão que declarar a
inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro, ou cancelado,
se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido.
61.	Resolução 22717 do TSE, art. 43 - Art. 43. O candidato que tiver seu
registro indeferido poderá recorrer da decisão por sua conta e risco
e, enquanto estiver sub judice, prosseguir em sua campanha e ter seu
nome mantido na urna eletrônica, ficando a validade de seus votos
condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior.
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62. “Quociente partidário: é o número de lugares cabível a cada partido,
que se obtém dividindo-se o número de votos obtidos pela legenda
(incluindo os conferidos aos candidatos por ela registrados) pelo quociente eleitoral, desprezada a fração.” SILVA, José Afonso. Curso de
Direito Constitucional Positivo, 16ª ed. São Paulo: Editora Malheiros,
1999, p. 373.
63.	A investigação social se destina “a avaliar a sua conduta moral e
social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente
aos deveres e proibições impostos ao ocupante do cargo público” (STJ,
5ª Turma, RMS n. 22.089/MS, Rel. Min. Feliz Fisher, DJ 13/08/07).
64. Voto do relator ministro Marcelo Ribeiro na RO nº 1.069/RJ: “Além
de haver súmula deste Tribunal assentando não ser auto-aplicável este
artigo (Súmula TSE nº 13), o referido dispositivo expressamente começa
assentando que ‘lei complementar estabelecerá’. Não tenho a menor
dúvida de que um artigo que diz que ‘a lei estabelecerá’ não é autoaplicável.” (Destacou-se no Memorial da AGU) Publicado na sessão de
20/09/2006.
65. Voto do ministro Caputo Bastos: “O Tribunal Superior Eleitoral não se
furtará de prover a regulamentação necessária à realização de qualquer
eleição, mas também não estará confortável de substituir o legislador naquilo que é de sua competência” (Destacou-se no Memorial da
AGU.)
66.	Em apoio são citados os votos dos ministros Cezar Caputo e Marco
Aurélio no caso Eurico Miranda.
67.	Em apoio à importância dessa garantia, a AGU citou o seguinte trecho
do voto do ministro Eros Grau, na Consulta nº1.621/PB: “04. A suposição de que o Poder Judiciário possa, na ausência de lei complementar,
estabelecer critérios de avaliação da vida pregressa de candidatos para
o fim de definir situações de inelegibilidade importaria a substituição da
‘presunção de não culpabilidade’ consagrada no art. 5º, LVII da Constituição ([n]inguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória`) por uma ‘presunção de culpabilidade’
contemplada em lugar nenhum da Constituição (qualquer pessoa poderá
ser considerada culpada independentemente do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória)”. (Destacou-se no Memorial da AGU.)
68.	Em apoio à tese a AGU cita o voto do ministro Eros Grau na Consulta nº 1.521/PB: “Não podemos, contudo, tornar de modo a colocar
em risco a substância do sistema de direito. O fato de o princípio da
moralidade ter sido consagrado no art. 37 da Constituição não significa abertura do sistema jurídico para a introdução, nele, de preceitos
morais”. (Destacou-se no Memorial da AGU.)
69. Mais uma vez citando o voto do ministro Eros Grau na consulta nº
1621/PB: “16. A exigência de comprovação de idoneidade moral do
cidadão como requisito de elegibilidade sob a égide da ‘presunção de
culpabilidade’ contemplada em lugar nenhum da Constituição (‘qualquer
pessoa poderá ser considerada culpada independentemente do trânsito
em julgado de sentença penal condenatória`) instala a incerteza (...)
substitui a objetividade da lei [rectious da Constituição] pelo arbítrio dos
que o possam, por fundamentos de força, ainda que no desempenho
de alguma competência formal bem justificada exercer” . (Destacou-se
no Memorial da AGU.)
70.	Afastou-se, também, a alegação de que a ressalva contida na alínea g do aludido inciso I do art. 1º da LC 64/90 estaria em confronto
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com o que disposto na ECR 4/94 porque descaracterizaria a hipótese
de inelegibilidade referida no preceito legal em questão. No ponto,
registrou-se que o TSE, em decorrência de várias decisões por ele proferidas, estabelecera diretriz jurisprudencial consolidada no Enunciado
1 da sua Súmula [“Proposta a ação para desconstituir a decisão que
rejeitou as contas, anteriormente à impugnação, fica suspensa a inelegibilidade (Lei Complementar 64/90, art. 1º, I, g)”], mas, posteriormente,
reformulara essa orientação, com o declarado propósito de conferir
maior intensidade à proteção e defesa da probidade administrativa e da
moralidade para o exercício do mandato eletivo. Além disso, reputouse insustentável a suposta transgressão a preceitos fundamentais pelo
fato de determinada regra legal ressalvar, para efeito de superação da
cláusula de inelegibilidade, o acesso ao Poder Judiciário, em ordem a
neutralizar eventual deliberação arbitrária que haja rejeitado, de modo
abusivo, as contas do administrador. Cf. Informativo STF nº 514, Brasília,
1º a 8 de agosto de 2008. Disponível em 20/08/2008 em: http//www.
stf.gov.Br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
71. Cf. Ayres Britto e Barbosa apóiam a AMB. Disponível em 22/08/2008
em: www.amaerj.org.br/index.php?option=com_content&task=view&i
d=2494&Itemid=640 - 15k –
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26/07/2008, p. 1; GALDO, Rafael. Favela do Acari também tem curral com
‘candidato único’ a vereador, O Globo, caderno O País, 26/07/2008, p. 4.
82. BRIGIDO, Carolina. Tropas contra currais do crime. O Globo, caderno
O País, 15/08/2008, p. 3.
83. ROPE, Ananda. Raul Jungmann:’30% dos políticos ligados ao crime’,
O Dia, 2ª ed., caderno Geral, 29/07/2008, p. 4.
84. Núbia Cozzolino teve seu registro de candidatura rejeitado pela juíza
eleitoral de Magé no dia 1 de agosto de 2008. OTÁVIO, Chico e BOTTARI,
Elenilce. Barrados pela Justiça. O Globo, caderno O País, 2/08/2008, p. 3.
85. OTÁVIO, Chico. MP começa a atacar fichas-sujas. O Globo, caderno
O País, 15/07/2008, p. 3.
86. Horas antes, rosinha tinha sido barrada. O Globo, caderno O País,
7/08/2008, p. 3.
87. BRAGA, Isabel, TREs: poderemos ter bandidos nas prefeituras. O
Globo, caderno O País, 8/08/2008, p.5.

72.	Idem.

88.	Lei nº 9.882, art. 10.

73. MENEZES, Maiá e VASCONCELLOS, Fábio. TREs se unem contra fichasuja. O Globo, 20/06/2008, p. 3.

89. Lei nº 9.882, art. 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente
o pedido em argüição de descumprimento de preceito fundamental é
irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória.

74. Ver: Lei nº 9.504 /97, art. 8º, caput.
75.	Este fato ocorreu no dia 14 de maio de 2008. Em sete horas e meia
de terror, o grupo foi submetido a socos, pontapés, choques elétricos
e sufocamento com saco plástico.
76. MP-RJ prepara lista de candidatos com “ficha suja”, O Dia Online,
29/07/2008. Disponível em 15 de agosto de 2008, em: http://noticias.
terra.com.br/eleicoes/2008/interna/0,,OI3035851-EI11874,00-MPRJ+p
repara+lista+de+candidatos+com+ficha+suja.html
77. PRADO, Thiago. Delegado depõe e acusa 6 políticos. O Dia, caderno País,15/08/2008, p. 28; Araújo, Vera. Delegado diz que candidatos
integram milícias,O Globo, caderno Rio, 15/08/2008, p. 22.
78. BOTTARI, Elenilce e BORGES, Waleska. Da cadeia, a ordem para o voto;
Presos Natalino e Jerominho mandam milicianos armados distribuir carta
pela eleição de Carminha., O Globo, caderno Rio, 27/07/2008, p.3.
79. O MPE impugnou, por exemplo, a candidatura à reeleição do vereador Nadinho de Rio das Pedras (DEM), que está sendo processado pelo
assassinato do inspetor de polícia Félix Tostes. Ler: BOTTARI, Elenilce.
MP pede rejeição de Nadinho de Rio das Pedras. O Globo, caderno O
País, 1/08/2008, p. 5.
80. No dia 27 de julho, jornalistas de O Dia e O Globo foram impedidos
por traficantes de fotografar uma caminhada do candidato à Prefeitura
Marcelo Crivella, em ruas da Vila Cruzeiro, na Penha. VASCONCELLOS,
Fábio e TABAK, Flávio. Tráfico proíbe imagens e intimida candidatos.
Molon e Chico Alencar são obrigados a interromper filmagens na Maré;
Gabeira é ameaçado em Vila Cruzeiro. O Globo. 2ª ed. Caderno O País,
3/08/2008, p.8-9.
81. Rocinha:candidato do tráfico já responde a 14 ações penais. O Globo,
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90. A relatora do primeiro caso julgado após a decisão do STF, desembargadora federal Maria Helena Cisne, afirmou: “O entendimento de que
a vida pregressa do candidato – por mais alentada que seja sua folha
penal – não possa ser usada para impedir sua candidatura confronta
com diversas normas constitucionais, e afronta, inquestionavelmente,
o bom senso e o sentimento do povo brasileiro”. Ler: MENEZES, Maia.
Ficha-suja vira candidato sob protestos. TRE cumpre decisão do STF e
devolve registro a acusado de homicídios. O Globo, caderno O País,
15/08/2008, p. 3.
91. BOTTARI, Elenilce. Procurador eleitoral critica decisão do STF sobre
ficha-suja. O Globo, caderno O País, 9/08/2008, p.13.
92.	Este parece ser o entendimento do procurador regional do Rio quando
escreve: “A decisão proferida pelo STF em controle abstrato, proferida
antes que fossem julgados nos tribunais de todo o país os casos concretos que permitiriam um exame completo das múltiplas teses, ângulos,
interesses e aspectos práticos envolvidos na grave decisão de tolerar,
ou não, o registro de candidatos já condenados pela Justiça, embora
ainda não em definitivo, empobreceu a análise do problema”. Idem.
93. A pesquisa foi realizada de 27 de junho a 6 de julho de 2008, com
1.502 pessoas de todo o território nacional, com idades acima de 16
anos. A margem de erro, para o total do estudo, é de 2,5%. Ver: Notícias
no site da AMB, em 6.08.2008 Ação da AMB representa pensamento de
maioria da sociedade. Disponível em 20/08/2008 em: http://www.amb.
com.br/index.asp?secao=mostranoticia&mat_id=14927
94. O texto do projeto de lei complementar está disponível em: http://
www.lei9840.org.br/projeto_27_05.pdf
95.	Este critério está previsto no voto do ministro Joaquim Barbosa na
ADPF 144.
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O legado moral da

escravidão
Monica Grin
HISTORIADORA

N

os últimos dez anos, o Brasil tem observado
uma significativa transformação nas formas
de tratar a questão racial. Um novo desenho
“racial” do Brasil impõe-se como trator político e moral
por sobre uma montanha de misturas e ambivalências
identitárias. Nesse processo de retração identitária,
a ontologia social se amesquinha em duas “raças” e
potencializa o que acreditamos compor um mundo
racializado: racismo, tribunais raciais, juízos implacáveis
e intolerância. O bi-racialismo que se cultiva hoje desafia
não apenas o governo, a legislação e a sociabilidade,
como também o debate historiográfico. Impõe a releitura da história, como “história racial”, cujo fundamento

encontra-se na articulação de duas poderosas idéias:
a ancestralidade africana como marcador de diferença
em relação ao chamado branco europeu e a dívida
material e moral da escravidão. Para os adeptos dessa
crença, a exploração e opressão do senhor (branco
europeu) em relação ao escravo (negro africano) e da
cultura européia em relação à africana se reeditariam
e se perpetuariam no pós-abolição, permanecendo até
os dias de hoje.1
Essa é, portanto, a expressão mais recente de um
mecanismo que se reinventa em sociedades que experimentaram a escravidão: a manutenção da “herança
da escravidão”, tanto para fundamentar moralmente
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pleitos políticos de reparação aos negros, quanto para
“dirigir”, ou melhor, impor uma agenda fechada à
pesquisa histórica do pós-abolição.2 O objetivo aqui
é propor uma reflexão sobre como os estudos do
pós-abolição encontram-se constrangidos pelas interpretações do legado da escravidão em versões que
se modificam conjunturalmente, das clássicas às mais
recentes, não raro mobilizadas por agendas políticas
que definem as dinâmicas das relações raciais no Brasil.
Tal aspecto pode ser identificado tanto em intérpretes
generalistas da ordem brasileira (Gilberto Freyre, por
exemplo) quanto em especialistas cujos “informantes”
encontrar-se-iam no ativismo negro (Fernandes, 1955
e 1964; Hasenbalg, 1979, entre outros). Digo mais:
o tipo de interpretação que se faz da escravidão é,
não raro, resultado da forma como o ativismo negro
explicita suas demandas e anseios no pós-abolição. A
“herança da escravidão”, nesse caso, é ativada como
suporte, fundamento e discurso de verdade para denúncias e demandas de reparação dirigidas ao Estado
e à sociedade.3

“É interessante notar que o tema das ações afirmativas

A narrativa de despontencialização dos negros
A herança da escravidão como argumento moral e
a narrativa de despontecialização dos negros no pósabolição, tem influenciado a pesquisa histórica desde
os clássicos até os dias de hoje. Mais recentemente,
contudo, o apelo à manutenção desta “herança” vem
pressionando os que se dedicam seriamente à pesquisa histórica da escravidão e do pós-abolição, não
através de argumento de persuasão e objetividade,
mas através de constrangimentos cujos fins são claramente políticos. Um exemplo de constrangimento
crescente no mundo acadêmico, em defesa das
políticas de racialização em curso no Brasil, pode ser
observado em recente artigo do antropólogo da UnB,
José Jorge Carvalho. Logo no início de sua crítica, na
verdade um tipo de patrulhamento político e moral
estranho ao debate acadêmico, o antropólogo explicita
a sua visão de como deveria ser o trabalho acadêmico
e historiográfico sobre a escravidão no Brasil:

Neste ponto, impõem-se as seguintes questões: até
que ponto o campo historiográfico sobre escravidão e
relações raciais é capaz de se manter imune frente às
pressões da política racial – notadamente políticas de
cotas e ações afirmativas – que, muitas vezes, necessita
fundamentar suas demandas políticas pela apropriação
de certa narrativa da escravidão e do pós-abolição como
discurso de legitimação? Avanço um pouco mais: até
que ponto as políticas de racialização, abrigadas hoje
no Estado brasileiro, inibem, no campo da pesquisa
acadêmica sobre escravidão e pós-abolição, as teses e
fontes que não as legitimam historicamente?
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tem colocado inúmeros iminentes historiadores da
escravidão brasileira do lado contrário à política de
cotas, unindo nesse repúdio pesquisadores de temas e
abordagens teóricas muito diversos. Nesse sentido posso
detectar, em um plano mais abstrato, uma afinidade entre
o ensaio de Célia Azevedo sobre o que ela chama de
movimento inicial do anti-racismo brasileiro na década
de 1830 e os trabalhos de Manolo Florentino e Roberto
de Goés sobre a escravidão brasileira nos séculos XVIII e
XIX com sua ênfase na flexibilidade das categoriais sociais
e na capacidade dos escravos de adaptar-se ao regime escravista, chegando a construir unidades familiares estáveis
e inclusive em adquirir escravos, uma vez conquistadas as
suas alforrias. Essa escolha de falar das positividades da
vida dos escravos no auge do regime escravista brasileiro, possui o efeito de minar, direta ou indiretamente, a
agenda do movimento negro contemporâneo que luta
pelas reparações aos afro-descendentes consoante a
pauta da III Conferência de Durban em 2001.” (Carvalho,
2006, p.3, grifos meus)

A herança da escravidão como obstáculo
epistemológico4
O pós-abolição, contexto a partir do qual o Brasil
passaria a se definir como uma nação republicana livre,
encontra-se distante de se afirmar como objeto de investigação histórica autônomo, com estatuto epistemo-
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lógico próprio, ou seja, liberto dos constrangimentos
metodológicos e conceituais da chamada “herança da
escravidão”5. O pós-abolição como campo de interesse
historiográfico e de pesquisa histórica vigora, ainda
hoje, como um problema conceitual, moral, factual e
temporal, carente de pesquisas que o torne relevante
em seus próprios termos. Explico melhor.
Os estudos do pós-abolição, tanto no Brasil quanto
nas Américas, encontram-se ainda hoje associados aos
estudos e diagnósticos sobre a escravidão. Da mesma
maneira, o estudo da escravidão se pauta, desde há
muito, pela dinâmica das relações raciais conforme
sua expressão conjuntural no pós-abolição. Ou seja,
considerada certa dinâmica das relações raciais, ativase essa ou aquela interpretação da escravidão capaz
de fundamentar, como discurso de verdade, pleitos
e anseios de atores políticos do movimento negro e
da inteligentsia ocupada em pensar o devir da ordem
social brasileira, seja em nome de uma ordem positivamente miscigenada (Freyre, [1933] e [1936]), seja
em nome da adequação do negro ao processo de
modernização no Brasil (Fernandes, 1964 e Cardoso,
1977). Por um lado, as condições em que se desenham
as relações raciais no pós-abolição – essas, freqüentemente como resultado, direto ou indireto, da chamada
“herança da escravidão”, ainda que “nem sempre o
diagnóstico da escravidão coincida quanto à natureza”
(Rios & Mattos, 2005, p.18); por outro, a escravidão
revisada conforme se impunham novos ingredientes
à dinâmica política das relações raciais.6
Tomemos a historiografia a partir de Gilberto
Freyre. A contribuição do antropólogo pode ser
observada se identificamos em sua obra um ponto
de inflexão no contexto intelectual, especialmente
os anos 1930, marcado por crenças racistas de branqueamento cujas sentenças sobre o futuro racial do
Brasil revelavam-se sombrias. Freyre produz uma
obra balsâmica, pois transforma a miscigenação em
fundamento ontológico. O brasileiro seria, por natureza, misturado. Para ele, “Todo brasileiro, mesmo o
alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na
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alma e no corpo... a sombra ou pelo menos a pinta,
do indígena ou do negro. No litoral, do Maranhão ao
Rio Grande do Sul, e em Minas Gerais, principalmente
do negro. A influência direta, ou vaga e remota, do
africano” (Freyre, [1933], 1987, p. 283). Ora, em tela
comparativa com outros contextos marcados pela
escravidão e pela crença na pureza racial, Freyre desenha um Brasil racialmente misturado e apaziguado,
postulando ser esse o diferencial, para ele positivo,
da cultura brasileira.

N

os termos de Freyre, se no cenário das relações
raciais do Brasil do pós-abolição vigora a pacificação entre as “raças” e, mais do que isso, o seu
caldeamento, então se pode inferir que a escravidão no
Brasil foi um fenômeno marcado pela ambigüidade7,
pois, mesmo considerando a face altamente violenta
das relações entre senhores e escravos, há um elemento
potencialmente conciliador entre essas duas pontas da
estrutura social da escravidão: a facilidade com que as
“raças” se misturavam. Segue-se por esse raciocínio que
a escravidão baseada em “equilíbrio de antagonismos”,
conforme Freyre, produziria, necessariamente, relações
raciais em equilíbrio no contexto do pós-abolição. Em
outras palavras, se consideramos a existência de relações raciais “harmoniosas” no pós-abolição, podemos
inferir então que a escravidão provavelmente possuía
natureza “branda”. Dois aspectos devem ser ressaltados
para melhor compreensão dessa virada interpretativa
promovida por Freyre: 1) que o argumento freyreano
possui forte viés comparativo, sobretudo com o contexto norte-americano marcado, diferentemente do Brasil,
pela segregação racial oficial8; e, 2) que o contexto de
mobilização do movimento negro no Brasil nos anos
1930 indica forte demanda por integração do negro à
sociedade brasileira e Gilberto Freyre está atento a essa
mobilização9. Não é à toa que muitos negros se filiam
à Ação Integralista Brasileira nessa conjuntura10 e que a
Frente Negra, uma das primeiras organizações políticas
dos negros no Pós-abolição, terá como pleito a luta pela
integração plena do negro à sociedade brasileira11.

JULHO • AGOSTo • Setembro 2008

59

I N S I G H T

Pode-se dizer que, na conjuntura dos anos 1930, a
dinâmica política do movimento negro esteve pautada
pela valorização da integração à sociedade brasileira, o
que denota clara acomodação de conflito. A escravidão
e a sociedade patriarcal transformam-se, para Freyre, em
fontes a partir das quais ele pretende compreender por
que no Brasil as relações raciais possuem caráter mais
ameno do que nos EUA, por exemplo. A escravidão,
nos termos de Freyre, concilia a mais perversa violência
com intenso intercurso racial, através da mistura. A
ambigüidade visível na coexistência entre afastamento
e aproximação, violência sexual e afeto, máximo de exploração e proteção, marcaria com outros ingredientes
o pós-abolição. “O escravo foi substituído pelo pária de
usina; a senzala pelo mucambo; o senhor de engenho
pelo usineiro ou pelo capitalista ausente” (Freyre,
[1933], 1987, p.lxxxiv).
Nos anos de 1950, Florestan Fernandes promoverá a crítica mais bem acabada da versão “branda”
da escravidão, em sua pesquisa ”Brancos e Negros
em São Paulo” (1955), realizada com Roger Bastide e
depois em seu trabalho em dois volumes, “A Integração
do Negro na Sociedade de Classes” (1964). Ele quer
transpor, por assim dizer, o cerco da ambigüidade e dos
antagonismos em equilíbrio, construído por Freyre. Vale
identificar o contexto político e social no qual Florestan
Fernandes produz a sua pesquisa.

O

contexto dos anos de 1950, do imediato pósguerra, revelou não apenas uma significativa
produção de postulados e diagnósticos sociológicos
sobre a questão racial no Brasil como também presenciou, do ponto de vista do cenário político formal,
uma mobilização sem precedentes na história do
pós-abolição. Em primeiro lugar atentemos para o
fato de que é notável a importância do Legislativo
no contexto dos anos de 1950. A então recente experiência da Constituinte democrática de 1946 legou ao
Congresso, que inicia seus trabalhos sob o segundo
governo Vargas nos anos de 1950/51, um poder de
agenda pouco observado nos dias atuais. O Projeto
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de Lei nº 562 de 1950, posteriormente denominado
Lei Afonso Arinos, pode ser também compreendido
como um desdobramento de debates constituintes
já iniciados em 1946. Há passagens nos anais da
Assembléia Constituinte de 1946 cujos discursos
versam particularmente sobre dois temas: o racismo
contra o negro e o anti-semitismo contra o judeu,
sobretudo tratando-se de contexto imediatamente
posterior à guerra.
Nos anais da Constituinte é possível observar em
diversas ocasiões o debate sobre problemas étnicos,
sobre preconceito de raça no Brasil, sobre antisemitismo, sobre associações afro-brasileiras, sobre
punição legal a qualquer tipo de privilégio com base
em raça ou em religião, sobre mescla de diferentes
raças, sobre o racismo12, enfim uma gama de questões
que antecipam, por assim dizer, o tema que está no
âmago da Lei Afonso Arinos, ou seja, a discriminação
racial e a sua penalização. Trata-se, ademais, de uma
cruzada moral, e o tema do racismo se insinua aí.
Como diferenciar o problema racial no Brasil vis-à-vis
as nações racistas, a exemplo da Alemanha nazista e
dos Estados Unidos da segregação? Como evitar que
no Brasil o racismo e o preconceito se insinuem?
A Constituinte ecoa, por certo, o crescente processo de politização da questão racial no Brasil. O
Movimento Negro, sobretudo no Rio de Janeiro e em
São Paulo, introduz no cenário da sociedade civil novas
formas de associações, o chamado “associativismo de
novo tipo“ ou seja, um associativismo cujo fim último
seria a transposição da barreira do preconceito racial
conciliando a manutenção de uma identidade cultural e a integração à sociedade brasileira13. O grande
pleito do movimento negro e de setores da política,
especialmente o Legislativo, encontra-se na denúncia
do preconceito e na necessidade de criminalizar tais
atos em um país que se acreditava vocacionado para
a “democracia racial“. É nesse contexto que se aprova
em 1951 a Lei Afonso Arinos, a primeira lei anti-racista
feita no Brasil. O mais curioso nesse cenário, são as
reações à elaboração e aprovação da lei.
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Surpresos e intrigados, os sociólogos Florestan
Fernandes e Roger Bastide, que participavam à época
de um amplo projeto sobre as relações raciais no Brasil
patrocinado pela Unesco, e, em suas pesquisas haviam
desvendado a lógica do racismo, sobretudo em São
Paulo, mostraram-se resolutos na busca das razões e
dos argumentos possíveis para justificar o fato de uma
lei anti-racista ter sido elaborada por um “deputado
conservador, o Sr. Afonso Arinos de Mello Franco,
representante da União Democrática Nacional por
Minas Gerais” (Fernandes & Bastide, 1955, p. 211).
O jornal Quilombo, porta-voz do Teatro Experimental do Negro e dirigido por Abdias Nascimento,
em matéria intitulada “Prossegue a cruzada para a
Segunda Abolição”14, reconhece, por sua vez, a importância da iniciativa legislativa, embora não como uma
inovação, um “achado” do parlamentar, mas como o
coroamento de um processo que já estava em pleno
andamento na luta do movimento negro. Segundo
a publicação, “no ano de 1945, em São Paulo, na
Convenção Nacional do Negro, Abdias Nascimento,
que presidia aquele importante conclave, fez incluir
no manifesto dirigido à Nação um quesito propondo
à legislação penal do Brasil punição para a discriminação.” Referindo-se à lei assim a matéria continua: “Isto
representa mais um triunfo na grande campanha de
libertação que vem se processando no Brasil, e que
pode ser considerada como uma segunda Abolição
tal o seu valor histórico.”
Se o racismo na dinâmica das relações raciais
tornara-se objeto de denúncia não apenas para os
pesquisadores envolvidos no Projeto Unesco15, ou para
o Movimento Negro, ou mesmo para a elite política do
pós-guerra, os fundamentos para tal denúncia seriam
buscados na escravidão ou melhor na “herança da
escravidão”.
Para Florestan, a escravidão, considerado o seu
caráter de instituição violenta e violentadora, teria
produzido um impacto devastador sobre o negro no
pós-abolição, uma vez que o deformara, impedindo-o
de se integrar à sociedade em vias de modernização.
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Florestan identifica nos negros do pós-abolição,
população anômica, socialmente desorganizada e
patológica, impedida de se estruturar como família,
muitas vezes sendo jogada na marginalidade. Ou seja,
liberdade sem os condicionantes psicológicos e sociais
adequados, poderia significar desregramento social e
inadequação à ordem. Para ele,
“(...) as transformações histórico-sociais, que alteraram
a estrutura e o funcionamento da sociedade, quase não
afetaram a ordenação das relações raciais, herdadas do
antigo regime. Ela se perpetuou com suas principais
características obsoletas, mantendo o negro e o mulato
numa situação social desalentadora, iníqua e desumana”
(Fernandes, [1964], 1978, p.7).

A

entrada dos imigrantes no mercado de trabalho
teria para Florestan contribuído também para a
desorganização do negro na sociedade brasileira. Nesses termos, o contexto do pós-abolição seria incapaz
de gerar mudanças para transformar o negro liberto
em cidadão ou mesmo em trabalhador, tal o efeito
devastador que a herança da instituição escravidão teria
tido sobre ele e sobre seus descendentes. Ou seja, os
males do preconceito contemporâneo resultavam da
herança, por eles recebidas, do regime econômico anterior (Florestan, 1955, p.52). O diagnóstico de Fernandes
resulta, em larga medida, da constatação da herança
ainda viva da escravidão que alimentava, ademais, a
existência de forte racismo no Brasil, conforme a fina
etnografia sobre as relações de brancos e negros em
São Paulo realizada com Bastide em 1955 e de sua mais
bem acabada análise sociológica da população negra
em “Integração do Negro na Sociedade Brasileira”, de
1964. Dada a persistência do racismo no pós-abolição,
pode-se inferir que para Fernandes a escravidão não
poderia ter sido branda ou boa.
O diagnóstico de Florestan Fernandes sobre a
escravidão demarca uma importante transposição da
versão patriarcal que conciliava violência e proteção,
para uma visão na qual a escravidão teria “coisificado”
o escravo, deformando-o pela violência, pela ausência
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de laços familiares e pelo domínio senhorial absoluto.
A escravidão legou aos negros no pós-abolição desvantagens sociais, econômicas, culturais e psicológicas,
impedindo sua imediata integração à sociedade e
também o pleno gozo da cidadania (Gomes, 1999).

S

e, nos anos de 1930/40, a versão de um contexto
de relações raciais sugeria que o Brasil miscigenado promovia acomodação de conflito e tornava o
Brasil um interessante laboratório de experimento em
“democracia racial”, a expressão histórica da escravidão
como fundamento para esse contexto, seria, nesses
termos mais branda e atenuada. A violência e mesmo
a perversidade da escravidão narradas por Freyre em
“Casa Grande & Senzala”, não desumanizava, contudo,
o escravo. Já nos anos de 1950/60, pode-se observar
uma clara mudança nessa expressão. A escravidão teria
desumanizado o escravo e o deformado mesmo em
sua existência livre. O estigma da escravidão sobre o
negro liberto, considerado seus deletérios efeitos sociais
e psicológicos, explicaria em Fernandes o persistente
racismo na sociedade brasileira.
Especialmente a partir dos anos de 1970, opera-se
uma mudança nas formas de se considerar o racismo,
e mesmo a “raça” como categoria para fins analíticos.
A denúncia do racismo não se daria apenas em suas
expressões pessoal e institucional, para as quais a Lei
Afonso Arinos de 1951 fora promulgada. O racismo,
nessa conjuntura, transforma-se em causa eficiente de
impacto sistêmico e estrutural, ou seja, o racismo seria
uma importante variável para se explicar também as
desigualdades sociais. As constatações sociológicas
e estatísticas das desigualdades sociais que seriam
também desigualdades raciais ocorrem em cenário de
revisão histórica do tema da escravidão.
Humaniza-se o escravo e
escraviza-se o liberto
Novas leituras da escravidão, sobretudo a partir
das pesquisas sobre quilombos e quilombolas, realizadas inicialmente pelo historiador Clóvis Moura16,
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identificariam heróis negros e resistências escravas,
insubordinação, afirmação racial e modelos de
comunidades afro-descendentes – os quilombos.
A explicitação do conflito estaria não apenas no
revisionismo histórico quanto ao papel do escravo
– não mais passivo e submisso, mas sim revoltado
e insubordinado – como também na própria criação
do Movimento Unificado Negro (MNU) em 1978, que
gozaria de influências do movimento Black Power e
dos Panteras Negras dos EUA. O Movimento Negro se
fortalece nos anos de 1970 e 1980 e Zumbi torna-se o
símbolo da resistência, não só escrava, mas também
dos negros brasileiros, da liberdade e da luta contra
o racismo.
Nessa mesma conjuntura, o sociólogo Carlos
Hasenbalg17 promove uma releitura da obra de Florestan Fernandes. A tese central de seu livro “Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil”, de 1979,
é que o preconceito racial e a exploração de classe
se articulam e são constitutivos da modernidade. O
preconceito associado à exploração excluiria cada vez
mais os negros das oportunidades de mercado e dos
benefícios associados à educação. Para Hasenbalg as
oportunidades no mercado e na educação estariam
diretamente ligadas à cor da pele e à aparência, o que
provaria ser o racismo constitutivo da sociedade e do
mercado capitalista. As suas teses foram relevantes
para municiar o ativismo negro, particularmente por
mostrar que a democracia racial era um mito, ou seja,
um poderoso artifício utilizado pelas elites brancas
para manter o negro alienado dos efeitos da discriminação que sofre. Ao “desmascarar” a democracia
racial como mito, Hasenbalg mobiliza o Movimento
Negro, em particular o MNU, para a necessidade de
se pensar a sociedade brasileira como constituída por
não-brancos (a soma de pretos e pardos) e brancos e,
nesses termos, melhor compreendê-la como dividida
pela discriminação e pela desigualdade racial.
A sociedade pensada de uma perspectiva racial, ao
menos pelo movimento negro, e parte da inteligentsia
sugeria no contexto do centenário da Abolição, em

JULHO • AGOSTo • Setembro 2008

63

I N S I G H T

1988, uma revisão dos pressupostos que informavam
a escravidão e o lugar do escravo, a saber: sujeito passivo e deformado pelas vontades do senhor; escravocoisa, desumanizado, sem valores, sem vontade e sem
ideal. O quilombismo, tema clássico do historiador
Clóvis Moura, é retomado por uma nova geração de
historiadores, cujas fontes pesquisadas revelariam um
novo escravo. Combativo e ao mesmo tempo negociador; humanizado, com desejos e anseios; escravo
que se rebela, mas não apenas como mera reação
à violência do senhor ou do sistema. Tratava-se de
reconhecer agora a agência dos escravos, “eles próprios agentes das transformações históricas durante
a escravidão” (Gomes, 2003, p. 16). As produções
mais recentes buscariam ampliar o leque de temas,
questões e metodologias de pesquisa da história social
da escravidão. As pesquisas mais recentes dedicam-se
ao estudo da estrutura da família escrava, à compra de
alforrias pelos escravos, aos processos de liberdade,
aos significados da liberdade, ao debate legal desde
o fim do tráfico de escravos, à estatística do tráfico,
aos estudos sobre África na conjuntura da escravidão,
entre outros18.
As reflexões da historiografia da escravidão ganharam um enorme impulso diante do amplo leque de
possibilidades teóricas, metodológicas e de produção
de fontes que se abria e ainda se abre, transpondo
tanto a tese dos “antagonismos em equilíbrio” do
sistema de Freyre, quanto a do “escravo-coisa” de
Fernandes.
Todavia, os achados da pesquisa histórica que
resultaram em novas histórias da escravidão nas quais
o escravo é um ator ativo, racional e estratégico, não
se seguem no pós-abolição. É como se o escravo,
uma vez liberto voltasse à estaca zero. O heroísmo,
a família escrava, a compra de alforria, a astúcia do
negociador, a sobrevivência criativa, a cultura, a religiosidade, todos esses avanços parecem desaparecer
em contexto republicano. A pesquisa histórica sobre
o período do pós-abolição no Brasil, em grande
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medida permanece atraída pela saga da violência, da
vitimização, da marginalização do negro.

N

a ausência de pesquisa mais vigorosa, diversificada e qualificada, proliferam as interpretações ao
sabor das agendas, ao sabor do que convém salientar
como fundamentação política e moral para pleitos de
reparação. As perguntas pouco a pouco elaboradas
por historiadores quanto à vida do liberto ou do negro, a saber, sobre suas formas de mobilidade social,
sobre a diversificação de suas atividades no mercado,
sobre novos contratos de trabalho, sobre participação
política e capacidade de liderança local (política e religiosa), sobre formas de expressão cultural e artística,
sobre organização familiar, sobre migração, formas de
negociação e de integração social, parecem ameaçar,
como supõe o antropólogo José Jorge de Andrade, as
versões “vitimizadas” do negro. Essas se conformam
à racionalidade do ativismo negro cujo pleito dirigido
hoje ao Estado deve ser, necessariamente, o da reparação, da compensação para os que foram espoliados
de direitos, massacrados pelo mercado e desassistidos
pelo Estado. Essa narrativa é estranhamente a-histórica.
A pesquisa histórica, a despeito dos constrangimentos e
patrulhamentos daqueles que imaginam ser a história
simples memória do que convém, pode realizar a
importante tarefa de revelar um passado ainda pouco
conhecido. Pode fazê-lo, ademais, retirando de seus
ombros o peso de qualquer responsabilidade “moral”,
hoje cobrada pelos racialistas de plantão. Essa cobrança
moral, desastrosa para o debate historiográfico, ao impor uma agenda cujo critério político é a reparação e o
princípio a culpa, necessita, para fazer valer seu pleito,
transformar o pós-abolição em algo ainda muito mais
trágico do que a própria escravidão. Essa é a filosofia
da história racialista.
Esse artigo resulta de longas conversas com Ana Lugão Rios,
parceira nos cursos sobre pós-abolição que temos oferecido
no Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Sem
a sua enorme generosidade em introduzir-me nos temas do pósabolição, o presente artigo não teria sido possível.

monicagrin@uol.com.br
A articulista é professora do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ
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notas
1. Sobre as apropriações essencialistas e instrumentalistas da África e
do binômio África-negro, cf., Achille Mbembe, “As Formas Africanas de
Auto-Inscrição”, Estudos Afro-asiáticos, Ano 23, n.1, 2001, pp. 171-209.

9. Freyre foi um dos organizadores do Congresso Negro de 1934, realizado em Recife. Cf. Anais do 1° Congresso Afro-brasileiro de 1934.
(WWW. bvgf.fgf.org.br)

2. A “herança da escravidão”, nesses termos, permanece como dívida a ser
cobrada às gerações futuras. Cf. sobre esse ponto, Osmundo Pinho, “Ações
Afirmativas, Identificação Racial e Modernização.” Boletim do PPCOR, n.19,
setembro de 2005. O Prof. Ubiratan Castro de Araújo, Diretor do Centro de
Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia e ex-Presidente
da Fundação Cultural Palmares, do MEC, propõe uma narrativa histórica
de vitimização do escravo, do liberto, do negro e do afro-brasileiro cujo
desfecho é a necessária reparação do Estado brasileiro que teria se omitido
durante o pós-abolição. Nos estudos sobre o sul dos Estados Unidos e
sobre o Caribe, observam-se os mesmos problemas quanto à “herança
da escravidão”. Lá, como aqui, a pesquisa histórica busca romper com
esse legado através de tentativas de compreensão do pós-abolição nos
seus próprios termos. Cf., F.Cooper, T. Holt and R.Scott (Orgs.), Beyond
Slavery. Explorations of race, labor, and citizenship in postemancipation
societies, The University of North Caroline Press, 2000.

10. Abdias do Nascimento, uma das maiores lideranças do movimento negro
ingressa no movimento integralista, tanto quanto Guerreiro Ramos, um
dos maiores sociólogos brasileiros. Cf. “Ação Integralista”, Wikipédia

3. Não se quer com isso afirmar que a produção historiográfica sobre
escravidão esteja pautada pelo ativismo negro. Há boa pesquisa histórica
mesmo quando ela parece responder mais ou menos aos anseios do
movimento negro. (Cf. Flávio Gomes, 1995; João José Reis e Eduardo
Silva, 1989, entre outros)
4. A expressão obstáculo epistemológico foi cunhada pelo sociólogo
Eduardo de Oliveira e Oliveira, para se referir ao mulato como barreira simbólica que impede a clareza do mundo social cuja história
de escravidão dos não-brancos deveria ser determinada por critérios
de pertencimento racial. Cf. Oliveira, E.O. “O Mulato: um obstáculo
epistemológico”. Argumento, jan. 1974.
5. Rios, Ana Lugão & Mattos, Hebe. Memórias do Cativeiro, Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 2005.
6. Não se quer dizer com isso que as versões sobre a escravidão originam
pura e simplesmente de intenções políticas por trás da pesquisa. Em
muitos casos a motivação conforme o contexto político deu origem a
trabalhos com excelente pesquisa histórica e tratamento das fontes.
Cf., Gomes, F. & Reis, J.J. (Orgs.). Liberdade por um fio. História dos
Quilombos no Brasil, Cia. das Letras, 1996
7. Ricardo Benzaquem de Araújo, Guerra e Paz: Casa Grande & Senzala e a
Obra de Gilberto Freyre nos Anos 1930, Rio de janeiro, 34 Letras, 1994.
8. Interessante notar que a tradição de estudos históricos comparados
sobre escravidão inicia-se nos EUA com Frank Tannembaum (Slavery and
Citizen, 1946) que reconhece em Freyre importante influência.

11. Flávio Gomes, Negros e Políticas (1888-1937), RJ, Jorge Zahar editor,
2005.
12. Assembléia Legislativa – Anais da Constituinte de 1946, Volumes: I
(203-211), III (p.410-414), IV(p.132), VI (p.292), XIV(p.236), XVI (p.215),
XVIII (p.8, 9,40-44), XXIV (p.447)
13. É interessante notar que o sociólogo Luiz da Costa Pinto, em
pesquisa sobre o negro no Rio de Janeiro realizada no contexto do
Projeto Unesco, de maneira pioneira identifica um acirramento nas
relações de raça e não a sua acomodação diante da modernização ou
da dinâmica da estrutura de classes em vigor no Brasil do pós-guerra.
Luiz Aguiar da Costa Pinto, O Negro no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
Editora da UFRJ, 1994.
14. Jornal Quilombo, Ano II, Rio de Janeiro, junho/julho de 1950, n.10,
pp.8 e 9. Edição fac-similar, Editora 34.
15. No início dos anos de 1950, a Unesco patrocinou um conjunto
de pesquisas sobre relações raciais no Brasil, a fim de apresentar ao
mundo aspectos que julgados singulares e bem sucedidos no campo
das interações no contexto do pós-guerra. Para essa questão, cf. Maio,
Marcos Chor. “O projeto Unesco e a Agenda das Ciências Sociais no
Brasil dos Anos 40 e 50”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.14,
n.41, outubro de 1999.
16. Cf., Moura, Clóvis. Rebeliões da senzala - quilombos, insurreições,
guerrilhas. Mercado Aberto, Porto Alegre, 1988 (1a edição: 1959); O
negro: de bom escravo a mau cidadão, Editora Conquista, RJ, 1977; Os
quilombos e a rebelião negra, Brasiliense, SP, 1981.
17. Hasenbalg, Carlos. Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil.
Rio de Janeiro, Graal, 1989.
18. Manolo Florentino e José Roberto Góes. “A Paz das Senzalas: famílias
escravas e trafico atlântico, Rio de Janeiro, c.1790 - c.1850 ” , Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira 1997; Hebe Mattos de Castro, Das Cores
do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista. Rio de
Janeiro, Arquivo Nacional, 1995; Eduardo Spiller Pena. Pajens da Casa
Imperial, Campinas, Editora da Unicamp, 2001. Keila Grinberg, Liberata:
a lei da ambigüidade. As ações de liberdade na corte de apelação do Rio
de Janeiro, Rio de janeiro, Relume Dumará, 1994, entre outros.
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da inversão

carnavalesca
“
”
à religião da conversão

Clara Mafra Socióloga e antropóloga
&
Claudia Swatowiski jornalista

No início do século XX, os subúrbios

Em Del Castilho, não foi diferente. As

cariocas de mais longa data se viram

casas com quintal, os terrenos baldios

completamente transformados: pelo

servindo de pasto para os animais,

adensamento populacional, com o

as brincadeiras em torno do riacho a

recebimento da população de mais

céu aberto foram rareando na mesma

baixa renda expulsa das habitações

medida que subiam as construções de

insalubres do centro ou migrantes de

dois conjuntos habitacionais, um para os

outras regiões do país, pela instalação

funcionários da indústria (IAPI) e outro para

de um sem-número de fábricas,

os funcionários do comércio (IAPC), e se

fabriquetas e oficinas, e pela ampliação

formavam as primeiras favelas nas áreas

da malha rodo-ferroviária. Muitas vezes

“abandonadas” ou devolutas da região

estas transformações implicaram a

(em 1951, a Chácara Del Castilho, e, em

perda das últimas marcas do mundo

1958, a Favela Parque União Del Castilho

do campo, das fronteiras com o rural,

– Morro da Guarda). Neste período, muitos

que os territórios híbridos de subúrbio

dos novos residentes chegaram atraídos

guardavam até então.

pela possibilidade de emprego em duas das
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grandes fábricas da cidade instaladas
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Ao contrário da Zona Sul, onde as

na região, a de Tecidos Nova América e

calçadas e as galerias facilmente se

de Azulejos Klabin.

transformavam em verdadeiras passarelas,

Este adensamento populacional

com pessoas demonstrando seu apuro

significou uma reviravolta no cotidiano

na arte de bem vestir e no traquejo das

dos moradores. Espremidos em espaços

boas maneiras e bons costumes, num ir

diminutos em seus apartamentos e

e vir de transeuntes que se observam,

barracos, ou em casas sem quintal, e

as ruas da Zona Norte eram, nos

sem áreas verdes e raras praças – que

tempos “mortos”, extensões mornas das

se multiplicavam na Zona Sul –, novos

residências, lojas e fábricas e, nos tempos

e antigos moradores de Del Castilho

de “fortes”, ocupadas profusamente para

passaram a ocupar, mais intensa e

a celebração e a festa.

rotineiramente, as ruas e os terrenos

Importante notar que as “festas”
que passaram a ocupar as ruas, praças

baldios.
Na memória dos antigos moradores

e terrenos baldios do subúrbio, não só

de Del Castilho, neste período, a

são ordenadas segundo um calendário

ocupação das ruas se confundia

católico, como remetem, muito

antes de tudo com o ciclo das festas

claramente, à estrutura de organização

do calendário católico: festa de São

das tradicionais “festas de santo”. Os

Sebastião em janeiro, o carnaval entre

festivais de baloagem que aconteciam

janeiro e fevereiro, a festa de São Jorge

em Del Castilho, por exemplo,

em abril, de São Pedro e São João

eram promovidos por um grupo de

em junho, e Ano Novo, reiniciando

voluntários, majoritariamente masculino,

o ciclo. Entre as atividades de lazer

que trabalhava durante vários meses,

mais lembradas estão os festivais

ocupando suas horas vagas, para

de baloagem, as famosas festas de

compor o balão (de grandes dimensões),

São João na Praça Manet, além dos

recolher os fundos, preparar o terreno,

campeonatos de futebol de várzea.

montar o espetáculo (Carneiro 1982).

Nas festas de subúrbio, as tarefas
são desenvolvidas segundo uma

divisão de gênero
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Nas festas de subúrbio, de modo

O tempo da festa é, portanto, um

similar às festas de paróquia, as

tempo curto se comparado ao tempo

tarefas são desenvolvidas segundo

“morto” do trabalho e do cotidiano.

uma divisão de gênero. Os homens

Porém, ele traz consigo a oportunidade

ocupam o “palco” do evento: o

da vivência do carnavalesco, da

campo de futebol, o microfone para

inversão e embotamento das fronteiras,

a animação da festa, a soltura do

permitindo que pessoas e famílias de

balão. Já as mulheres desenvolvem

diferentes estratos sociais se encontrem

as atividades “complementares”:

em torno do jocoso e do dionisíaco.

preparam as comidas, montam as

Um dos aspectos mais valorizados

lanterninhas dos balões, organizam

do evento é a promoção de uma

as barracas da festa junina, formam

sociabilidade despojada, informal, onde

a torcida do futebol de várzea. Além

grandes e pequenos dramas correm

disso, entre os patrocinadores,

lado a lado, com a valorização dos

os moradores de Del Castilho

laços primários, tidos como “sagrados

podem contar com “compadres”

e indissolúveis”. Sublinhe-se, entretanto,

de uma classe média estabelecida

que estas festas não podem ir “muito

e conservadora que, tendo como

além”, promovendo excessos que

referências valores católicos,

rompam com uma auto-regulação

estabelecem relações interclasses

relativamente flexível do espaço público.

através da lógica da caridade

Nas décadas seguintes, muitas

– na qual quem tem melhores

das condições para a realização da

condições financeiras favorece os

festa no subúrbio irão se deteriorar. A

“despossuídos”, que, por sua vez,

metrópole se adensa, e o que era uma

retribuem com a legitimação do lugar

festa reunindo centenas de pessoas,

social do outro (Swatowiski 2006).

passa a reunir milhares, muitos grupos
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No final dos 80, a paisagem urbana de
Del Castilho foi completamente

reconfigurada

heterogêneos e com muitos anônimos.

Azulejos foi instalado o primeiro e

Entre estes milhares, chegam inclusive

maior shopping da Zona Norte do

grupos interessados na arruaça, no

Rio de Janeiro – o Norte Shopping.

barulho, nas explosões de violência.

Com lojas que ofereciam produtos,

A antiga elite, orientada por valores

marcas e condições de pagamento

católicos, ganha novo perfil. Torna-se

acessíveis para as camadas mais

cada vez mais usual a disponibilidade

baixas da classe média, esse foi o

de elites políticas emergentes e de

primeiro empreendimento comercial

segmentos da contravenção para o

da cidade voltado para essa faixa

financiamento do evento, interessadas

de renda, até então ignorada pelos

em garantir, assim, um lugar de

grandes empresários (Carneiro 2007).

reconhecimento na hierarquia social.

Ao longo da década, a metrópole

Nos próximos parágrafos, vamos

deixará de atribuir incompatibilidade

argumentar que estas transformações

para reconhecer compatibilidade entre

da sociabilidade suburbana estão

pobreza e consumo. Na seqüência são

diretamente relacionadas com o

inaugurados o Shopping Nova América,

deslocamento do leque de atividades

no terreno da antiga fábrica de tecidos

desenvolvidas na região. Diremos que

e um sem-número de multinacionais

uma sociabilidade carnavalesca que

especializadas em produtos de preços

preenchia exuberantemente as ruas do

baixos e auto-serviço, entre outras a

subúrbio carioca na segunda metade do

Wal-Mart, Leroy Merlin e Sams Club.

século não teve fôlego próprio quando o

Nesse período, a favela da Chácara

novo milênio se aproximou, trazendo em

e da Guarda se adensaram e se

sua cauda dois shopping centers e uma

verticalizaram, com melhoria no padrão

catedral.

de construção do lugar e n’alguma

No final dos 80, a paisagem urbana
de Del Castilho foi completamente
reconfigurada. No terreno da Klabin
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concentração da produção fabril para

com a Via Expressa Presidente João

a de comércio e serviços para a baixa

Goulart (popularmente conhecida

renda, relaciona-se com a localização

como Linha Vermelha) – eixo que liga

privilegiada de Del Castilho no sistema

o município do Rio de Janeiro com São

de circulação da metrópole. Numa

João do Meriti. Esta malha rodoviária

confluência única, a partir dos anos

se relaciona ainda com a antiga malha

90, Del Castilho passou a dar o acesso

ferroviária, e com a linha do metrô, na

às três grandes regiões da metrópole,

Estação Del Castilho.

entre as Zonas Sul, Norte e Oeste.

Pode-se dizer, então, que não foi

A já tradicional Avenida Suburbana

fortuita a escolha do terreno das antigas

(depois Av. Dom Helder Câmara1), que

Estacas Frank pelos líderes da Igreja

corta o bairro e acompanha a Zona

Universal para a construção da sua

Norte, passou a dar acesso à via

maior catedral no Rio de Janeiro. A

expressa Carlos Lacerda (popularmente

localização do terreno margeado, por

conhecida como Linha Amarela –

um lado, pela Avenida Suburbana e por

eixo que liga as Zonas Norte e Oeste

outro, pela Linha Amarela, permite que a

cariocas) –, de onde estabelece ligação

catedral receba freqüentadores das mais
diferentes regiões da metrópole. Trata-

1. Em 1999, por um decreto do ex-prefeito Luiz Paulo
Conde, a Avenida Suburbana passou a se chamar Avenida Dom Helder Câmara. Alguns moradores engrossam
o coro de que a nomeação da personalidade católica
para a principal avenida do bairro foi resultado de uma
disputa entre o poder público municipal com a Igreja
Universal. Muitos deles sublinharam o desagrado pela
mudança e continuam a chamar a avenida pelo seu
antigo nome. Em meio à disputa, a Igreja Universal
encontrou a mesma solução: divulga o endereço da
Catedral como Avenida Suburbana.
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se de uma estratégia de localização
típica desta denominação que se instala
sempre próxima às grandes vias e aos
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Os espaços preferenciais para “ gasto
do tempo livre” passam a ser

os shoppings
Em termos pragmáticos, isto quer

residenciais são diminutas, como as

dizer que a igreja está em Del Castilho,

poucas áreas coletivas de lazer e as

mas pretende se relacionar pouco com

ruas passam a expulsar os seus antigos

o seu entorno ecológico. Construída

freqüentadores. O avanço da “cultura do

como um bunker, em forma circular,

medo” (Soares 1996; Caldeira 2000) e a

com um muro de aproximadamente

“criminalização das camadas populares”

cinco metros de altura, ela concentra

(Leite 2000; Machado da Silva 2004;

no seu interior o equipamento urbano

Zaluar 2004), intensificam o processo

de que necessita: a livraria, um Bob’s,

de esvaziamento da rua como espaço

um parque com cachoeira, bancos

de sociabilidade. Ao mesmo tempo,

e a pequena Jerusalém (Kramer

as práticas de sociabilidade de uma

2001; Gomes 2004). Os três andares,

vizinhança ecológica são desvalorizadas

acessíveis via amplas e democráticas

em nome da busca de inserção das

rampas, são providos de salas de aula

pessoas em um mundo expandindo,

para criança, creche, banheiros, salas

acessível pelo consumo e pelas redes

para reuniões de variados tamanhos. O

globalizadas.

templo, com cerca de 10.000 cadeiras,

Com isto, os espaços preferenciais

se assemelha a um estádio de futebol

para “gasto do tempo livre” passam

espetacularmente luxuoso e confortável.

a ser os shoppings, as grandes lojas,

Um rigoroso sistema de segurança, com

os supermercados, e os locais de

controle de guardas e televisionamento,

culto – todos ambientes semifechados.

demarca as fronteiras da construção.

Estes lugares têm algo em comum:

Se a expansão de uma sociabilidade

apresentam regras gerais e explícitas de

carnavalesca no subúrbio se

boa apresentação e comportamento. A

relacionava, nos anos 50, com uma

administração ou os responsáveis por

diminuição do espaço das casas e

estes lugares podem, legitimamente,

das áreas verdes particulares, na

“expulsar” ou “orientar” a pessoa

década de 90, não apenas as áreas

que não está se comportando
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adequadamente. Há, pois, um controle

classes e de diferentes faixas etárias,

geral daquilo que é conveniente versus

usavam ir para o subúrbio para fazer

aquilo que é excessivo, ilícito, irregular.

festa. Nesse período, o balão tornou-

No contraste com a antiga

se um símbolo forte deste encontro

sociabilidade carnavalesca, nesses

festivo entre classes – membros da

espaços semi-fechados há uma

elite, operários e malandros saudavam

preocupação em se oferecer suportes

o belo, o fugidio, o evanescente.

que ajudam a integrar, de modo

Passada a festa, as posições sociais

igualitário, a mulher nas atividades

eram reinvestidas, as distâncias sociais

coletivas. As áreas de lazer para as

temidas, o balão queimado.

crianças, os serviços de cuidado

Com o passar dos anos e com o

de bebês e crianças, podem liberar

acúmulo de camadas de cimento e

pais e mães para o consumo, para o

asfalto nos espaços abertos e nas

culto, para o louvor. Além disso, as

áreas abandonadas de Del Castilho,

práticas de encontro interclasse são

práticas sociais de carnavalização da

redesenhadas. Ao invés de momentos

sociedade foram substituídas por idas

de sociabilidade compartilhados e

aos shoppings, aos supermercados,

trocas verticais com base em valores

às igrejas evangélicas. A catedral da

católicos, com a manutenção da

Igreja Universal do Reino de Deus em

hierarquia, nos espaços semifechados

Del Castilho, presa como está à terra,

o encontro interclasse é regulado por

com uma arquitetura voltada para o seu

regras institucionais e a distinção social

interior, parece-nos a melhor expressão

alimentada e desejada.

desta cidade que perdeu suas ruas para

Neste contexto, a emergência destes

a “cultura do medo” e que insiste na

novos suportes de convívio social

“criminalização das camadas populares”.

pode ser visto tanto em função do

Nesta metrópole cindida, no interior

crescimento da cidade e suas novas

da catedral, os mais pobres e menos

dinâmicas, quanto em relação a uma

instruídos podem se reunir assumindo

insustentabilidade de auto-regulação

sua expectativa de usufruto da riqueza,

da sociabilidade em espaços abertos

sem (necessariamente) levantar

através de valores católicos, estes cada

suspeita. Mais do que isso: podem ali se

vez mais enfraquecidos. Espaços como

reinvestir da expectativa da mobilidade

a catedral, neste sentido, atestam a

social e do ganho de um novo lugar

falência da sociabilidade carnavalesca

social, mais digno e mais estável.

em espaços abertos.
Iniciamos este artigo ponderando

Vale ainda dizer que, observando os
impasses que pesquisas que seguem

que, entre os anos 50 e 80, quando os

um objeto religioso através do tempo,

tons de contraste da vida social eram

neste artigo optamos por um recorte

menos gritantes, menos marcados pelas

de pesquisa específico. Procuramos

desigualdades, as pessoas de diferentes

acompanhar o leque de atividades
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disponível em uma região limitada da

complexo e fugidio como a Igreja

cidade, em um curto corte de tempo

Universal do Reino de Deus sem atrelá-

histórico. Com este olhar voltado para

la, de modo fantasioso ou arbitrário,

o horizonte do conhecido para duas ou

à paisagem da cidade. No nosso

três gerações, não pretendíamos exaurir

esforço, buscamos reconhecer as

todas as questões emergentes a partir

principais forças que participaram na

do “local”, mas descrever um leque

sua formação situada, fazendo dela

significativo de relações entre agentes

um vestígio expressivo do movimento

e objetos no horizonte dado, em sua

da história (com temporalidade) e que

concretude.

organiza e continua o processo histórico

Pareceu-nos que assim conse
guiríamos descrever um ator social

corporificado na paisagem. Aos leitores,
cabe avaliar se cumprimos o prometido.
claramafra@uol.com.br
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m meados de

os prejuízos das empresas em difi-

política pública de canalização de

abril de 2008, o

culdades, montaram operações de

recursos para financiar a custos bai-

megaespecula-

resgate dando-lhes empréstimos

xos a habitação e o desenvolvimento

dor financeiro e

de liquidez a custos subsidiados,

urbano – dependia da intervenção

gestor de fun-

ou ainda organizaram companhias

estatal para dar-lhes apoio finan-

dos de terceiros

privadas para assumi-los, com o ob-

ceiro. Apoio este que foi autoriza-

George Soros concedeu entrevista

jetivo de garantir os investidores e

do pela nova lei no montante de

a propósito do lançamento de seu

evitar suas perdas.

até US$ 400 bilhões de recursos

último livro (“The New Paradigm

Em julho de 2008, mais uma vez,

públicos, sobretudo para ajudar

for Financial Markets”), no qual es-

uma lei foi aprovada no Congresso

devedores hipotecários “falidos”

creveu: “Estamos em meio a uma

para socorrer o mercado de crédito

a saldar suas dívidas.

crise financeira, cujo tipo não vemos

imobiliário, através de um sistema

Mas a sobrevivência destas

desde a Grande Depressão” .

de 12 bancos privados e de duas

instituições não vai bastar para

Perguntado “se a crise era evitá-

mega-empresas – todas instituições

estabilizar o mercado de crédito

vel?”, Soros respondeu que “poderia

financeiras de segunda linha, isto

garantido por hipotecas, ao qual

ter sido evitada sim, mas isso reque-

é, que não emprestam diretamente

estão intimamente conectados os

reria o reconhecimento de que o

para o público, mas sim para outras

demais segmentos dos mercados

sistema financeiro, como ele opera

instituições, que, por sua vez, ope-

financeiro e imobiliário estaduniden-

no momento, esta construído so-

ram com pessoas físicas – e que são

ses, além dos mercados financeiros

bre premissas falsas. Infelizmente,

de alguma forma garantidas pelo

de muitos países. Até pequenas ins-

tem-se o fundamentalismo do mer-

Estado (Government Sponsored En-

tituições, como o Banco Central da

cado como ideologia dominante,

terprises), mas cujas finanças estão

Bolívia e fundos de pensão chilenos,

sustentando que os mercados são

em situação crítica.

têm reservas aplicadas em papéis

1

2

3

4

autocorrigíveis. Isso é falso porque

Descritas em detalhes no Anexo,

da Fannie Mae e Freddie Mac, que

geralmente é a intervenção das auto-

as duas empresas, Fannie Mae e

ofereciam rentabilidade superior à

ridades estatais que salvam os mer-

Freddie Mac – apesar de desconheci-

dos T-Bonds e ainda aparentavam

cados quando eles têm problemas.

das no Brasil até muito recentemente

ter a mesma garantia dos títulos do

Desde 1980, tivemos cerca de cinco

–, são dois gigantes prestadores de

Tesouro norte-americano. Gigantes

ou seis crises. Só para lembrar alguns

serviços financeiros, com ações na

financeiros – como seguradoras e

casos: a crise bancária internacional

Bolsa de Valores de Nova York. Suas

bancos europeus, chineses, austra-

(deflagrada em 1982 pelo Setem-

cotações despencaram em julho

lianos etc. – também sofreram duras

bro Negro do México), a quebra do

para a metade do valor anterior

perdas com securities lastreadas em

banco Continental Illinois em 1984,

em função da inadimplência de

subprime mortgages, cujas caracte-

e a falência do Gerenciamento do

seus clientes. Os 12 bancos fede-

rísticas são explicadas adiante.

Capital de Longo Prazo, de 1998,

rais de empréstimo habitacional

A crise financeira de espectro

provocaram grandes estragos e, em

são de capital fechado5 e também

mundial desencadeada em 2007, e

alguma medida, reestruturações do

encontram-se em dificuldades fi-

que perdura até o presente, ameaça

mercado”.

nanceiras. A sobrevivência dessas

encerrar o ciclo excepcionalmente

Em cada episódio destes, as auto-

instituições privadas – “garantidas”

favorável para a economia mundial

ridades do Tesouro e/ou do Sistema

pelo governo federal dos EUA por

iniciado em 2003. Sua natureza é aqui

de Reserva bancaram diretamente

serem consideradas de interesse da

analisada, juntamente com a inter-
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venção do Estado norte-americano

perdas para os investidores e in-

nista os impactos da crise no mercado

no mercado, na tentativa de corrigir

termediários que emprestaram de

doméstico dos EUA e no resto do

distorções que ele próprio estimulou

forma irresponsável a tomadores sem

mundo. Abordam-se também as

com sua política de taxas de juros

capacidade de pagamento. Garante

principais medidas de política pública

irresponsável e falta de supervisão

também que não haverá benefícios

adotadas pelo governo federal dos

sobre os agentes financeiros que

indevidos para os tomadores de

EUA para sanear estes mercados.

atuam no mercado de hipotecas.

empréstimos hipotecários a serem

Finalmente, uma seção é reservada

Estão em dificuldades a parce-

socorridos. A futura valorização de

para as conclusões. O Anexo sinte-

la mais rica da população norte-

seus imóveis será compartilhada com

tiza as características técnicas dos

americana e instituições financeiras

os entes governamentais. Porém,

papéis negociados no mercado de

estrangeiras, que participaram do

muitos comentaristas já lamentam

hipotecas e a estrutura deste.

ilusório movimento especulativo

o alto sacrifício que será imposto

dos imóveis e aplicaram nas ações

aos contribuintes estadunidenses

e mortgage securities da Fannie Mae e

para financiar os programas que

Uma das fontes da pujança

Freddie Mac – um jogo irresponsável

estão sendo adotados para rea-

norte-americana é o alto grau de

em que parecia que todos ganha-

tivar os mercados de hipotecas e

desenvolvimento de suas instituições

riam eternamente – e agora vêem

de construção de habitações, hoje

financeiras, que permitiram financiar

despencar o valor destes ativos em

paralisados. Afinal, US$ 400 bilhões a

a expansão das atividades produtivas

que investiram suas poupanças. Tam-

serem gastos até 2011 representam

e do consumo. Os mercados esta-

bém estão perdendo as camadas

muito dinheiro em qualquer lugar

dunidenses estão sempre inventan-

médias, que igualmente aplicaram

do mundo.

do novos instrumentos de crédito e

Um pouco de história recente

suas poupanças naqueles mercados

O tema é muito amplo e complexo,

derivativos que, ao mesmo tempo,

ou se endividaram mediante hipote-

mas é fundamental entendê-lo em

servem para viabilizar os negócios

cas subprime para financiar consumo

suas linhas gerais para acompanhar

e facilitar o jogo especulativo do

conspícuo e, agora, não conseguindo

a evolução da atual crise financeira,

capital.

quitá-las, têm como pena a execu-

a contaminação dos principais mer-

O sistema de crédito imobiliá-

ção das garantias e a perda de suas

cados interligados e avaliar os riscos

rio dos EUA – que o Brasil clonou

casas. Mais grave é a situação da

a que estará submetida a economia

com adaptações, em 1965, durante

parcela da população de baixa ren-

mundial. Este artigo concentra-se

a ditadura militar, criando o BNH e

da que não tinha acesso ao crédito

em tentar articular os elementos

o Sistema Financeiro da Habitação,

hipotecário até 2002, mas foi atraída

básicos para a compreensão de

que acabou malogrando – já teve

para formar o segmento subprime,

como a crise se formou, em suas

altos e baixos. Chegou à beira da

onde podiam adquirir a casa própria

várias dimensões, e como poderá

falência em 1989, com a crise das

com facilidades de pagamento no

ser resolvida, ou não.

Savings&Loans, instituições espe-

curto prazo e duríssimas condições

Nas duas primeiras seções,

cializadas em poupança e crédito

no longo prazo, configurando uma

descrevem-se as características

imobiliário6. A partir do final da dé-

verdadeira arapuca.

do mercado de crédito imobiliário

cada dos 90, e, sobretudo, entre

O governo norte-americano ga-

baseado nas hipotecas, das insti-

2001 e 2004, com a redução dra-

rante que na nova política pública

tuições que lhe dão liquidez, e do

mática das taxas de juros nos EUA

para o setor não haverá operações

segmento subprime. Em seguida,

para evitar a recessão após o 11 de

de salvamento e minimização de

apresentam-se de forma impressio-

Setembro (a taxa básica do FED che-
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gou a 1% a.a.), o crédito imobiliário

de mortgages8 socialmente bifurcado.

própria, nem cartão de crédito, não

floresceu e impulsionou a indústria

De um lado, o tradicional segmen-

tinham acesso ao crédito ao con-

da construção civil. Viveu-se uma

to representado por tomadores de

sumidor ou, tendo-o, eram inadim-

época incomparável em matéria de

crédito hipotecário que têm empre-

plentes. Ou seja, tinham histórias

metros quadrados de residências

gos formais ou atividade econômica

não muito limpas ou, simplesmente,

construídas naquele país. Com a forte

estável, casa própria, cartão de cré-

não tinham história nenhuma no

demanda por novas habitações, os

dito, boa capacidade de pagamen-

mercado financeiro.

preços dos imóveis nos EUA – que

to e bom histórico de adimplência

Verificava-se que a grande maio-

eram muito mais baratos do que no

como devedores de empréstimos

ria deles pagava com regularidade

Japão ou na Europa – aumentaram

e compradores a prazo, o chamado

seus aluguéis e que os valores des-

consideravelmente.

mercado prime – o único que existia

tes eram superiores ao que seria

Um reflexo disto é que hoje, por

até o início desta década. Sobre o

a prestação de um financiamento

conta dos incentivos dados desde a

comportamento de seus integran-

normal no valor necessário para a

administração Clinton, nada menos

tes, há cadastros de informações

aquisição de sua respectiva mo-

do que 70% da população norte-

fantásticos, especialmente os dos

radia, sobretudo tendo em vista

americana possuem casa própria.

cartões de crédito, mas também

os baixíssimos juros entre 2001 e

Tal percentual é superior ao corres-

de outras instituições financeiras,

2004. No entanto, estes cidadãos,

pondente às camadas da população

que oferecem bases seguras para

que não eram prime, não tinham os

consideradas de classe média e alta,

se prever como agirão e o risco de

recursos nem crédito para comprar

onde o “sonho da casa própria” é

crédito que cada um representa. Eram

imóveis. A partir desta percepção,

importante. Isto resulta em parte da

100% do mercado de hipotecas e

muitas empresas se estabeleceram

Lei de Reinvestimento Comunitário

passaram a significar apenas 70%-

para aproveitar o novo nicho do

(Community Reinvestment Act), de

80% do total.

mercado, oferecendo crédito fácil, os

9

7

1977, que tornou ilegal a prática da

Isto porque, a partir da lei citada

chamados empréstimos agressivos

restrição de crédito por motivo de

e da baixa do juro, as instituições

– isto é, sem exigências de compro-

raça ou de preconceito econômico

financeiras passaram a se interessar

vação de renda ou de patrimônio

em relação à região de moradia do

pelas muitas pessoas que estavam

(as hipotecas Alt A); financiamentos

pretendente ao crédito.

excluídas daquela faixa mais privi-

baseados apenas no pagamento dos

Estes ingredientes permitiram o

legiada da população: os que não

juros sem necessidade de pagamento

surgimento nos EUA de um mercado

tinham bons empregos, nem casa

do principal etc. – e crédito hipote-

Mais grave é a situação da parcela da
população de baixa renda que não tinha
acesso ao crédito hipotecário até 2002, mas foi
atraída para formar o segmento subprime
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cário a taxas mais elevadas do que
as do mercado prime.
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O mercado de hipotecas nor-

cagem com que estes operadores

te-americano tem, portanto, duas

do mercado subprime operavam era

É razoável: se o risco de inadim-

componentes correspondentes a

de até 60 vezes seu capital, índice

plência deste segundo tipo de deve-

grupos sociais, ou estratos de renda,

extremamente arriscado.

dor é maior do que o de um cliente

diversos – os primes e a escumalha

Através deste mecanismo, o mer-

prime, é natural que seu custo (a taxa

subprime – com taxas de juros re-

cado cresceu exponencialmente: de

de juros) seja mais elevado. Mas o

gressivas em relação à renda e ao

um volume concedido de créditos

diferencial de taxas atingiu de três a

modo de vida dos tomadores.

subprime em 2000 da ordem de

sete pontos percentuais a mais em

Um mecanismo importante deste

US$ 150 bilhões, passou-se para um

relação à taxa prime. Isto é, os negros,

mercado era o do refinanciamento.

volume de US$ 650 bilhões, em 2005,

os chicanos e moradores de zonas

Os bancos nos EUA tinham limites

de acordo com estimativas feitas numa

periféricas – vale dizer, os pobres –

para operações subprime fixados pelo

CPI do Senado dos EUA. O estoque

pagam nos financiamentos taxas bem

sistema de reserva (a rede de bancos

de mortgages subprime atreladas a

superiores (até 12% ao ano) às pagas

de reserva estaduais controlada pelo

taxas flutuantes que foram reajusta-

pelos clientes prime (5% ao ano).

FED), de modo a garantir sua saúde

das em 200710 é estimado em cerca

Ademais, enquanto, para os clientes

financeira. Excedido este limite, eram

de US$ 1,5 trilhão. Cerca de 6% dos

prime, a taxa era pré-fixada, isto é,

obrigados a ceder créditos a outras

donos de imóveis residenciais dos

não variava ao longo do prazo do

instituições, oferecendo-os a taxas

EUA tomaram empréstimos subprime

empréstimo hipotecário, os clientes

(passivas) inferiores às taxas cobra-

com taxas reajustáveis.

subprime pagavam um juro fixo e

das (ativas) dos tomadores subpri-

relativamente baixo por dois anos,

me e lucrando a diferença (spread).

mercado de crédito sub-

mas a partir daí a taxa de juro se

Outras instituições financeiras que

prime é caso exemplar

tornava flexível, ou seja, pós-fixada

se especializaram na concessão de

de como a componente

em função da taxa estabelecida para

créditos subprime não tinham limites,

especulativa do capital

os empréstimos de liquidez do FED à

e podiam vender papéis lastreados

se comporta diante das oportunidades

banca estadunidense (os fed funds).

em hipotecas para Fannie Mae, Fre-

de gerar lucros, criando instituições11

Como o prazo de amortização dos

ddie Mac, Bancos Federais de Em-

novas – no caso, um mercado que não

empréstimos hipotecários era de até

préstimos de Habitação, ou mesmo

existia antes, incorporando pessoas

30 anos, a fórmula 2-28 era altamente

para bancos comerciais, como o Bear

até então excluídas das operações

perigosa para os tomadores, pois

Stearns, transferindo o risco e gerando

de crédito, novas empresas espe-

a partir do segundo ano os juros

recursos para novos empréstimos

cializadas, novos títulos e valores,

poderiam subir muito. Além disso, os

subprime. Os principais tomadores

modalidades inovadoras de operação

contratos continham cláusula de multa

destas mortgages securities eram os

no mercado doméstico estadunidense

pesada caso o devedor hipotecário

fundos de investimentos agressivos

e no sistema financeiro internacional

resolvesse antecipar a amortização

e de alto risco, os hedge funds, que

(Salomão, L.A-2007) – e contribuindo,

do empréstimo, se conseguisse um

oferecem maior rentabilidade aos

assim, para a expansão em espiral

crédito prime a taxas mais baixas.

seus investidores, mas que declara-

das atividades econômicas, sobre-

Isto era uma forma de aprisionar o

damente fazem aplicações de maior

tudo a cadeia produtiva do setor

devedor subprime, obrigando-o a

risco (derivativos, ações de compa-

de construção de residências nos

pagar taxas elevadas. Uma verda-

nhias de segunda e terceira linhas,

EUA e segmentos de seu mercado

deira arapuca.

mortgages securities etc.). A alavan-

financeiro.
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o mercado subprime ilustra como um ESTADO DE
EUFORIA FINANCEIRA e de consumo super-aquecido
conduziu a um desastre econômico, com
prejuízos estimados em mais de US$ 400 bilhões

Por outro lado, o mercado subpri-

de ofertas de centenas de milhares

quebras de empresas financeiras e

me serve também para mostrar como

de imóveis à venda, os preços caí-

de construção, desemprego, queda

a falta de supervisão e regulação

ram dramaticamente, muitas vezes

no consumo etc. já foram detectados

adequadas – isto é, o mau funcio-

abaixo da metade do preço anterior,

nos EUA. A discussão é se a economia

namento de instituições de controle

desvalorizando, inclusive, os imóveis

dos EUA já está ou não em recessão

e avaliação de risco do mercado de

vizinhos. Muitos compradores que

e em que medida isto se propagará

hipotecas – permitiu a concessão

ainda estavam adimplentes viram

para as economias dos demais pa-

temerária de créditos, em valores

sua situação patrimonial inverter-se

íses. Poucos analistas deixaram de

superiores às capacidades de pa-

e tornar-se negativa, pois sua dívida

apostar que estes efeitos negativos

gamento dos tomadores, de forma

hipotecária passou a valer mais do

persistirão nos próximos meses.

indiscriminada e em larga escala.

que sua residência financiada.

Não é a primeira vez que as

Quando o devedor se enfrentava

Além disso, o mercado subprime

instituições norte-americanas de

com a dificuldade de pagar seus

ilustra como um estado de euforia

regulação e monitoramento dos

compromissos, como sua residência

financeira e de consumo superaque-

mercados financeiros – públicas,

tinha aumentado de valor, era-lhe

cido, assentado em bases artificiais e

como a Securities and Exchange

oferecido imediatamente um novo

irregulares, conduziu a um desastre

Commission (SEC), a OFHEO, o

crédito, de valor maior, que permi-

econômico, com prejuízos estimados

Sistema de Bancos de Reserva e a

tia saldar a dívida anterior e ainda

em mais de US$ 400 bilhões . Este

Administração Federal da Habitação

dispor de mais dinheiro fresco. Isto

desastre afetou bancos (US$ 120 bi-

(FHA)13, e privadas, como as empresas

é, o encadeamento de operações

lhões) e outras instituições (bancos

de rating Moody’s, Standard&Poors,

de repasse de créditos não funda-

centrais de vários países, seguradoras,

Ficht etc. – falharam em coibir a es-

mentadas em garantias seguras e

fundos de investimentos, fundos de

peculação desenfreada e toleraram

baseadas apenas em bolhas de su-

hedge etc.), sobretudo norte-ameri-

a explosão de operações de crédito

pervalorização dos imóveis.

canas, européias e asiáticas, abalan-

tecnicamente inviáveis. A quebra-

Com a elevação dos juros básicos

do a confiança de consumidores e

deira dos cerca de 700 bancos de

nos EUA a partir de 2005, as presta-

investidores e ameaçando jogar as

poupança e empréstimos (as Savings

ções se tornaram insuportáveis para

economias dos EUA e do resto do

& Loans), de 1988 até 1993, que

os devedores, levando-os à inadim-

mundo na recessão. Tudo isso faci-

custou cerca de US$ 160 bilhões aos

plência e à execução das hipotecas

litado e acelerado pela globalização

contribuintes norte-americanos, e o

e retomada das casas (foreclosure),

comercial e financeira.

mais recente “estouro” da Enron, em

12

logo a seguir postas à venda pelos

Dificuldades financeiras das

2001 – em conseqüência de fraudes

bancos credores. Com a enxurrada

pessoas, desvalorização de ativos,

de balanços na década de 90, com
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a cumplicidade da auditora Arthur

do FED de curto prazo – viram suas

lhões, que levaram à demissão dos

Andersen – são exemplos de como

prestações subirem de 30% a 50%

principais executivos. O Citigroup,

os crimes financeiros desafiam o

em relação ao valor original, pro-

cujo presidente também renunciou

aparato regulatório-judicial da maior

vocando enorme inadimplência. A

por conta de prejuízos da carteira

economia do mundo. Novas leis

taxa de inadimplência do mercado

imobiliária (US$ 6 bilhões), viu seu

foram editadas – como a famosa

de hipotecas como um todo era de

lucro encolher 60%. O banco inglês

Lei Sarbanes-Oxley, de 2002, que

apenas 1,4%, bastante baixos. No

Northern Rock foi nacionalizado e o

visa impedir que os dirigentes das

segmento subprime, ela era de 9%,

Victoria Mortgages quebrou. A crise

empresas pilhem seus patrimônios

em fins de 2003, e já saltara para

se estendeu ao sistema financeiro

por meio de empréstimos favoreci-

12,6%, em fins de 2006. Imagina-se

internacional, pois não apenas os

dos e participações exageradas nos

que em 2007 alcançou entre 15% e

bancos ingleses estavam fortemente

lucros, e obriga os gestores a prestar

20%, com a interrupção dos meca-

investidos no mercado subprime. Em

informações ao mercado e a zelar

nismos de refinanciamento (Fannie

situação similar estavam também

pela boa governança dos negócios.

Mae, Freddie Mac, bancos comerciais

o suíço UBS, os espanhóis BBVA,

Órgãos fiscalizadores foram criados

e os 12 bancos FHLB) e a fuga dos

Banco Santander, Banco Sabadell e

ou reforçados, mas apenas para se-

investidores deste tipo de ativo.

Banco Popular, o francês BNP Pari-

rem superados mais à frente pelos

Os estouros começaram.

bas, o alemão IKB e até os grandes

fraudadores do crédito público.

A HSBC Holdings, em fevereiro

bancos chineses Banco Comercial

A nova lei Federal Housing Finan-

de 2007, declarou que tinha US$ 10,5

da China e Banco da China, estes

ce Regulatory Reform Act of 2008

bilhões de créditos hipotecários em

dois últimos com mais de 8 bilhões

substituiu as agências reguladoras

liquidação (foreclosures). Estima-se

de euros investidos em mortgages

existentes por novas e lhes atribuiu

que 1,2 milhão de hipotecas tenham

suprime. Somente um fundo de pen-

poderes para regular com mais rigor

sido executadas em 2006 e quase

são inglês perdeu nada menos de

as operações no mercado de hipo-

uma centena de entidades especiali-

27 bilhões de libras. Até a entidade

tecas, sobretudo no que diz respeito

zadas em crédito hipotecário tenham

hipotecária australiana Rams Home

ao mercado subprime.

quebrado no mesmo período. Em

Loans sofreu perdas.

14

agosto de 2007, faliram ou entraram

Estima-se16 que as 15 maiores

em dificuldades financeiras graves

entidades bancárias européias per-

O detonador da crise, no verão de

o Countrywide (1º maior banco hi-

deram mais de 100 bilhões de euros

2005, foi o momento em que o FED

potecário dos EUA), o First Magnus

com a crise e que seu valor em Bolsa

considerou que a economia estava

Financial (2º maior), o American

reduziu-se da ordem de 10%. Há no-

superaquecida e a inflação americana

Home Mortgage (10º colocado,

tícias de que o Banco Central Europeu

ameaçava decolar. Decidiu, então,

quebrado), o National City Home

(BCE) disponibilizou 220 bilhões de

elevar gradualmente a taxa de juros

Equity (quebrado), o Blackstone

euros em empréstimos de liquidez
para os bancos europeus.

As dimensões da crise do subprime

de curto prazo vigente desde 2001 ,

(idem) e o Netbank (pioneiro em

da ordem de 1% a 2% ao ano, e o fez

operações via internet). A enorme

Em 2008, a quebradeira continuou

através de 17 aumentos sucessivos, até

gestora de fundos Bear Stearns de-

com o Bear Stearns sendo absorvido

atingir 5,25% ao ano, em agosto de

clarou seus hedge funds insolventes.

em março pelo J.P. Morgan, sob o

2007. Os tomadores de empréstimos

A poderosa corretora Merrill Lynch

patrocínio do Sistema de Reserva, a

subprime – 80% dos quais tinham

teve perdas de US$ 4,5 bilhões e

um custo ainda desconhecido para

taxas flutuantes em razão da taxa

dívidas incobráveis de US$ 7,9 bi-

o contribuinte. Em julho, quebrou o

15
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Indycorp Bancorp, um dos maiores da

ações em Bolsa caiu 40%. O valor dos

vantes, através do sistema financeiro

Califórnia. Em uma corrida bancária,

imóveis, de acordo com o índice Case-

globalizado. Sabe-se, por exemplo,

seus correntistas sacaram US$ 1,3

Schiller composto para 10 cidades ,

que além dos bancos, muitas cons-

bilhão em depósitos durante três

caiu em média 30% em relação ao

trutoras espanholas estavam atuando

ou quatro dias, porque o banco não

pico de 2006. A redução dramática

intensamente nos EUA. Terão capaci-

podia honrar mortgage securities

no número de novas construções

dade de absorver as perdas de suas

baseadas em hipotecas do tipo Alt

residenciais significa contribuição

subsidiárias norte-americanas, ou

A, uma das formas mais aventureiras

setorial para a recessão da economia

arrastarão as matrizes para a falência?

de concessão de crédito.

norte-americana estimada em pelo

Como reagirá a economia chinesa à

menos 1% negativo do PIB.

queda na atividade econômica de

O FED, reconhecendo que havia

17

puxado demasiadamente a taxa de

Houve queda no nível de ati-

juros, começou a reduzi-la em se-

vidades do setor de serviços nos

São questões que não comportam

tembro de 2007, já tendo atingido o

primeiros meses de 2008, mas isso

respostas absolutamente seguras.

nível de 2% ao ano, e injetou recursos

não é suficiente para caracterizar a

Mas os indicadores do comércio

abundantes de socorro de liquidez

recessão, como apregoam os arautos

internacional não chegam a ser

para os bancos norte-americanos. O

do retrocesso apregoam há pelo

alarmantes.

Banco (central) do Japão e os cor-

menos três anos, sem sucesso.

seu principal cliente?

respondentes do Canadá, Austrália e

De acordo com técnicos do FED,

Rússia acompanharam o movimento

as estimativas feitas em julho para

O Congresso dos Estados Uni-

e liberaram recursos significativos

a taxa de crescimento da economia

dos, em sintonia com o Executivo

para melhorar a liquidez dos res-

americana para 2008 estão na faixa

e especialmente com os órgãos

pectivos sistemas bancários.

de 1% a 1,6% ao ano, superior à

reguladores do sistema financeiro,

Intervenção para valer

As estimativas sobre o montante das

faixa prevista nos primeiros meses

decidiu tomar medidas regulatórias

perdas financeiras em escala mundial

do ano, entre 0,3% e 1,2% ao ano.

profundas, bem como autorizar gastos

devem ultrapassar US$ 1 trilhão até

Isto, apesar da elevação de quase

estimados em US$ 400 bilhões, até

o final da crise, parte das quais será

40% nos preços internacionais do

2011, para sanear a crise. Através

transferida para os contribuintes dos

barril do petróleo nos últimos seis

da lei denominada Federal Housing

respectivos países. Com efeito, as ins-

meses e das pressões inflacionárias

Finance Regulatory Act of 2008, re-

tituições financeiras têm o dom genial

que fazem prever novas elevações

estruturou o aparelho de regulação

de convencer os governos nacionais

da taxa de juros dos fed funds.

de 14 empresas patrocinadas pelo

a socializar suas perdas, cobrindo-as,

Outra questão é saber como se

governo (Fannie Mae, Freddie Mac

pelo menos em parte, com recursos

dará a propagação dos efeitos da

e 12 Federal Home Loan Banks18).

fiscais, sob o argumento de que a

crise financeira para os demais se-

A mudança concentrou poderes na

quebradeira dos bancos tem de ser

tores da economia norte-americana,

SEC e no Federal Housing Finance

evitada a qualquer custo para não

através da redução da confiança dos

Oversight Board, que passaram a

enfraquecer as economias nacionais.

consumidores – menos gastos de

estabelecer limites de capital mínimo

Não é só no Brasil que se fazem pro-

consumo –, e das empresas – menos

e padrões de gestão prudencial, in-

gramas do tipo Proer (1995), que já

investimentos. Finalmente, resta saber

cluindo controles internos, auditorias,

caiu no esquecimento.

como se dará a propagação desta

critérios de gestão de risco e de

O valor de mercado das empresas

crise dos EUA para as economias de

carteiras de aplicações. Estes órgãos

norte-americanas de construção com

outros países economicamente rele-

têm poder também para estabele-
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A LEI DE REFORMA HABITACIONAL DE 2008 foi a
resposta tópica que o Congresso e o governo
deram para o problema específico do mercado
de hipotecas e da crise imobiliária

cer penas pecuniárias, destituir ou

presas terão de elaborar relatórios a

em hipotecas especiais garantidas

retirar autoridade de empregados

respeito do cumprimento daquelas

pelo governo – sem risco, portanto,

e diretores; restringir o crescimento

metas, para efeito de controle dos

para os novos credores – e com taxa

dos ativos e a distribuição de lucros

objetivos da política habitacional.

de juros fixa. Em compensação, o

de empresas subcapitalizadas; co-

Os bancos federais de empréstimos

proprietário terá de compartilhar a

locar empresas sob intervenção e

habitacionais (FHLB) também terão

eventual valorização futura do seu

rever e aprovar previamente novos

redefinidas as respectivas metas de

imóvel. O agente financeiro original

produtos financeiros.

financiamento de habitações popu-

vai sofrer perda significativa em função

Para reforçar a missão institucional

lares. Deverão ainda se associar a

do desconto dado para receber an-

da Fannie Mae e da Freddie Mac

instituições financeiras de desenvol-

tecipadamente seu crédito, garantido

de facilitar o acesso das famílias à

vimento comunitário credenciadas

pela hipoteca subprime anterior. Tal

casa própria, houve um aumento de

pelo Tesouro norte-americano.

perda, porém, será inferior à que

150% nos limites de empréstimos nas

A lei criou também um programa

ocorreria se a hipoteca velha fosse

áreas de alto custo. O limite passou

para ajudar proprietários em dificul-

executada e o imóvel “queimado” na

a ser de US$ 650 mil por operação.

dades para quitar seus financiamentos

verdadeira liquidação de foreclosures

Assim, serão ratificados os efeitos

hipotecários subprime e ameaçados

em curso. Os proprietários que fo-

da bolha especulativa que inflou

de perder suas casas. O programa foi

rem refinanciados vão pagar seguro

os preços dos imóveis no passado

sugestivamente denominado Hope,

de crédito à FHA e vão dividir em

recente. Também serão reforçadas

e será conduzido na Federal Housing

partes iguais a valorização do imóvel

as metas operacionais estabelecidas

Administration (FHA) , vinculada

(não está claro como isso se dará).

para estas empresas em termos do

ao Departamento da Habitação e

O programa é voluntário para os

número de famílias a serem atendidas

Desenvolvimento Urbano (HUD).

bancos emprestadores, prestadores

e do valor das operações de cará-

São novos empréstimos ofereci-

de serviços e investidores.

ter social a serem efetuadas tendo

dos a mutuários inadimplentes por

O Hope deverá restabelecer a

em vista viabilizar a propriedade e/

agentes financeiros aprovados pela

confiança dos operadores em relação

ou aluguel de residências para a

FHA, que serão usados por estes

à liquidação dos créditos subprime

população de baixa e muito baixa

proprietários ameaçados para pagar

concedidos e deverá fazer fluir de

renda. Regiões mal servidas de fi-

hipotecas velhas subprime, desde

novo os financiamentos. O progra-

nanciamento, tais como áreas rurais,

que os credores destas aceitem

ma será supervisionado pelo board

construção de casas pré-fabricadas

conceder um desconto significati-

recém-criado e acima referido. Há

e recuperação de áreas prejudicadas

vo do valor. Estes empréstimos de

critérios definidos para habilitar os

também serão beneficiadas. As em-

refinanciamento serão amparados

proprietários que podem ser be-
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neficiados pelo Hope e, agora, os

como o presidente do último “mila-

partir da crítica generalizada à sua

bancos terão de comprovar a renda

gre” econômico americano, com um

atuação – também podem ser mo-

dos potenciais beneficiários com as

crescimento espetacular durante seus

bilizadas para resgatar economias

declarações de renda prestadas ao

oito tumultuados anos de mandato.

nacionais em dificuldades.

Internal Reveneu Service (IRS).

Em fevereiro passado, concedeu um

Porém, o importante é registrar

O refinanciamento não poderá

alívio fiscal de US$ 168 bilhões para

que a especulação financeira desen-

exceder a 90% do valor da casa e o

estimular o consumo dos contribuintes.

freada – propiciada pela falta de re-

empréstimo será por 30 anos, com

Outro pacote de mais US$ 50 bilhões

gulamentação/fiscalização adequadas

taxa de juros fixa. Há uma série de

de alívio fiscal está em discussão no

que coibissem práticas lesivas aos

proteções para evitar desvios na se-

momento em que escrevemos este

investidores – ameaça interromper

leção dos beneficiários e impedir que

artigo, no 4º bimestre do ano.

um ciclo excepcionalmente favorá-

20

os agentes distorçam os objetivos do

A Lei de Reforma Habitacional

vel de crescimento mundial. Nova

Programa. As operações se iniciam em

de 2008 foi a resposta tópica que o

regulação se impõe, como cobrou

outubro e seu término está previsto

Congresso e o governo deram para o

George Soros. E com um atraso de

para 30 de setembro de 2011.

problema específico do mercado de

cerca de 100 dias em relação a esta

hipotecas e da crise imobiliária. A lei

cobrança, o governo Bush reagiu e

autorizou a administração a garantir

está mudando as regras do jogo.

Conclusão
Tendo em vista o nível de infor-

até US$ 300 bilhões de hipotecas

Milhões de pessoas por todo o

mação disponível, quase em tempo

no programa Hope, e disponibilizou

mundo estão emergindo de situa-

real, sobre o desempenho da econo-

um volume total de US$ 400 bilhões

ções miseráveis e de extrema pobreza

mia norte-americana e o arsenal de

em três anos.

para serem incorporadas ao mercado

instrumentos de intervenção estatal

De outra parte, os governos de

ao longo deste ciclo de crescimen-

que o governo possui, é improvável

outros países de economias relevantes

to mundial. Milhões de postos de

que ocorra uma recessão profunda e

também estão atuando no sentido

trabalho foram criados nos últimos

prolongada naquele país, como apre-

de minimizar os reflexos da crise dos

cinco anos. Tudo isso poderá ser

goam os comentaristas que fazem as

EUA sobre as respectivas instituições

revertido se as perdas ocasionadas

vezes de aves de mau agouro. Uma

financeiras que se envolveram na jo-

pela crise não forem imputadas a seus

aterrissagem do PIB norte-americano

gatina das mortgages securities norte-

verdadeiros responsáveis e recursos

em 2008, ainda que macia, não seria

americanos. Há considerável espaço

públicos previstos para serem gastos

estrategicamente adequada para os

de manobra de política econômica nos

em investimentos ou em programas

republicanos em ano eleitoral, com o

países do Leste Asiático (sobretudo

sociais forem desviados para tapar

favoritismo, ao que parece, penden-

Japão, China e Índia) e da Europa

buracos de instituições financeiras

do para os democratas. Porém, de

para impedir uma queda acentuada

e proteger investidores que se ar-

nenhuma maneira o processo está

no nível de atividade econômica. Ins-

riscaram demais. Evitar o retrocesso

decidido antecipadamente. Pelo que

tituições multilaterais, como o FMI e

poderá custar bilhões de dólares aos

se conhece do governo de George

o Bird – no passado, acostumadas a

contribuintes de vários países. Não se

W. Bush, ele não gostaria de entrar

socorrer países em desenvolvimen-

trata de uma lição nova. Mas o fato

para a história deixando a impres-

to, e, no momento, repensando seus

é que as experiências negativas do

são de fracasso ao seu final, mas sim

respectivos papéis institucionais a

passado não foram aprendidas.
lsalomao@iuperj.br
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notas
1 Entrevista a Judy Woodruff, na Bloomberg TV, em 4/4/2008, transcrita no
The New York Review of Books, Volume 55, No. 8, 15 de maio de 2008.
2 Federal Housing Finance Regulatory Reform Act of 2008 disponível
em: http://banking.senate.gov/public/_files/GSEBill.pdf
3 Os Federal Home Loan Banks criados em 1932, pelo presidente
Hoover, em plena Depressão, para facilitar a aquisição da casa própria
pela população de baixa renda. São 12 bancos, cujo capital é detido
por instituições financeiras privadas, espalhadas pelos 50 estados da
federação. Para maiores detalhes, veja-se o Anexo, ao final.
4 Referimos aos bancos hipotecários de segunda linha Fannie Mae
(corruptela da sigla Federal National Mortgage Association - FNMA),
criada em 1938, como empresa estatal, depois privatizada em 1968,
e Freddie Mac (corruptela de Federal Home Loan Mortgage Corporation - FHLMC), criada em 1970, já sob controle privado privado, com
a finalidade de financiar a aquisição da casa própria, principalmente
pela classe média. Para mais detalhes veja-se o Anexo I, ao final.
5 Suas ações não são negociadas em bolsa.
6 Como as extintas APEs criadas no Brasil junto com o SFH, na década
dos 1960s, para serem independentes dos bancos comerciais, mas
que acabaram absorvidas por eles.
7 De acordo com Kenneth Thomas, da The Wharton School da Pennsylvania University.
8 Para uma abordagem técnica, legal e financeira da hipoteca, e uma
descrição sumária da estrutura do mercado de crédito hipotecário
norte americano vide Anexo I, ao final.
9 Há, inclusive um grande banco brasileiro que, copiando a denominação
norte-americana, trata seus clientes preferenciais como clientes prime.
10 De acordo com a Mortgage Bankers Association.
11 O conceito de instituição aqui empregado é emprestado pelo
Neo-Institucionalismo, ou seja: é um conjunto de regras e acordos,
formais (leis, decretos, regulamentos, etc.) ou informais (hábitos e
costumes consagrados), que condicionam ou pautam o comportamento dos atores sociais. As instituições podem ser criadas pelo

Estado (p/ex.: um órgão ambiental ou uma política pública para o
câmbio), pelo Mercado (p/ex.: uma bolsa de valores, ou as regras
de compra e venda de imóveis), ou pela própria Sociedade (fundos
privados de previdência com suas regras de participação). Para mais
detalhes North, Douglas – 1990.
12 De acordo com Peer Steinbrück, ministro das Finanças da Alemanha
na reunião do G 7 em Tóquio,em 9-10 de fevereiro de 2008.
13 No Brasil, o equivalente da SEC é a CVM, o equivalente ao Sistema
de Reserva, encabeçado pelo FED é o Banco Central, e o equivalente
da FHA foi o extinto BNH, cujo papel é em parte desempenhado
pela CEF.
14 Em lugar do Office of Federal Housing Enterprises Oversight
(OFHEO), que regulava a Fannie Mae e o Freddie Mac e do Office of
Finance of the Federal Home Loan Banks System, que supervisionava
os 12 bancos federais, funcionará agora a Securities and Exchange
Commission, e foi criado um Federal Housing Finance Oversight
Board, composto dos Secretários do Tesouro e da Habitação e Desenvolvimento Urbano, além dos presidentes da Reserva Federal e
da Companhia Federal de Seguro de Depósitos..
15 Após os atentados de 11 de setembro de 2001, com o clima de
instabilidade internacional que se estabeleceu, os bancos centrais
de vários países decidiram baixar os juros para estimular o consumo
e evitar uma recessão generalizada.
16 Glória Rebelo, Jornal de Negócios, site da Ordem dos Economistas de Portugal.
17 Citado pela edição eletrônica do Financial Times de 17/7/08
www.ft.com
18 As 12 cidades que sediam estes bancos de crédito hipotecário habitacional e os respectivos territórios de abrangência, que cobrem todos
os EUA podem ser observados em: http://www.fhlbanks.com/
19 Que exerce funções semelhantes às que exercia o BNH.
20 O equivalente à Secretaria da Receita Federal.
21 Valor da mesma ordem de grandeza do PIB anual dos EUA.
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Melhor conglomerado no segmento financiamento ao consumo, pela Fundação Getúlio Vargas.

Melhor banco de varejo massificado, pelo RiskBank.

Melhor banco em financiamento ao consumo, pela Gazeta Mercantil/Austin Rating.

Credibilidade se constrói com resultados.

Há mais de 78 anos o Banco BMG constrói uma história de solidez e credibilidade,
oferecendo opções competitivas de investimentos e garantindo resultados
consistentes. Invista no BMG. E comprove o que a FGV, o RiskBank e a Gazeta
Mercantil/Austin Rating não se cansam de comprovar.

I N S I G H T

A hipoteca é a forma de direito real que uma pessoa (em geral, um credor) adquire
sobre certos bens (imóveis e seus acessórios, estradas de ferro, navios, aeronaves e jazidas
de recursos minerais), dados em garantia do cumprimento/pagamento de uma obrigação
(em geral, uma dívida), quando o devedor não cumpre com seu compromisso.
No Brasil, a hipoteca não é uma forma de garantia tão popular quanto nos
EUA e em outros países, como a Espanha, sendo aqui seu emprego mais freqüente
em operações imobiliárias realizadas com financiamento e em certas operações
ativas dos bancos (empréstimos e financiamentos), quando o tomador do crédito
dispõe de bens dos tipos acima mencionados, livres de ônus reais, propícios para
hipotecar. A hipoteca é vista pelos credores em geral como a garantia mais sólida
de uma transação para pagamento a prazo.
Nos EUA, as hipotecas – em inglês, mortgage – são muito usadas não apenas na
compra e venda de imóveis a prazo, mas também para captar recursos no mercado
financeiro, alavancando-os sobre o valor de um ativo como os mencionados acima.
Freqüentemente, as famílias norte-americanas se endividam para os mais variados
tipos de gastos (aquisição de imóvel, viagens, universidade dos filhos, compra do
carro novo etc.), oferecendo ao credor, como garantia, a hipoteca sobre sua residência. Os prazos dos financiamentos – e, por conseguinte, das hipotecas – são longos,
podendo chegar a 30 ou 40 anos.
As hipotecas são negociadas, passando de um devedor para outro. O proprietário
de uma casa hipotecada, por exemplo, a vende para outra pessoa que se interessa
em manter o financiamento para pagá-la. A hipoteca detida por um credor também
pode ser repassada para outro investidor que se interesse pela série de pagamentos
futuros representados e garantidos pela hipoteca (as prestações do financiamento
da casa, por exemplo), desde que o valor presente desta série seja para o comprador
superior ao valor cobrado pela hipoteca.
Assim, a carteira de hipotecas de uma instituição financeira pode ser vendida,
em parte ou totalmente, para outra. As hipotecas, portanto, podem mudar de mãos,
se isso for financeiramente atraente.
A hipoteca sobre um bem garante ao credor a obrigação do pagamento pelo
devedor de uma ou mais prestações futuras, ou seja, ela é em essência a garantia
de que um conjunto de recebimentos ocorrerá para saldar o crédito hipotecário.
Por isso, a hipoteca representa também um “recebível”. Apesar de garantidos, tais
recebíveis podem não ser honrados, ou seja, há sempre um risco de a hipoteca ter
de ser executada (foreclosure) pelo fato do devedor não cumprir o previsto, ocasião
em que o bem hipotecado será transferido, de direito, para o credor.
O crédito hipotecário – ou melhor, o recebível que ele representa – pode servir
de lastro para a emissão de um título ou uma letra (nome que caiu em desuso) de
crédito que o represente, cujo risco está associado ao risco de descumprimento da
obrigação pelo devedor, isto é, da série de pagamentos contratados não acontecer
pontualmente como previsto. A língua inglesa usa o nome security para este tipo
de título de crédito, também aplicado a outros papéis que representam séries de
pagamentos (daí vem a já aportuguesada expressão securitização, ou seja, a emissão
de papéis lastreados numa série de recebíveis). O título representativo de um crédito
hipotecário é usualmente chamado de mortgage security, ou apenas mortgage (do
francês mort gage, penhor ou garantia morta), ou seja, o mesmo nome dado em
inglês à garantia real (à hipoteca propriamente dita) sobre um bem.
As mortgages securities são emitidas por bancos ou empresas de crédito imobiliário detentoras de hipotecas, por exemplo, sobre imóveis vendidos a prazo com
financiamento seu. Podem ser adquiridos no mercado financeiro por investidores
interessados em títulos de renda fixa, em função do rendimento determinado pela
taxa de juros oferecida pela security e do renome da empresa emissora (rating do
emissor). Os EUA possuem um mercado imenso de mortgages, da ordem de US$
11 trilhões21, com muitas empresas oferecendo crédito a longo prazo (em média,
30 anos) para a aquisição da casa própria, ou para financiar outras despesas, desde
que garantido por hipoteca sobre um imóvel.
Durante os anos da Grande Depressão, com a quase paralisia da construção
imobiliária, sobretudo por falta de financiamento, o governo de Franklin D. Roosevelt
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decidiu criar, em 1938, uma empresa estatal para atuar no mercado secundário de
hipotecas. Ou seja, uma espécie de banco oficial de segunda linha que comprava as
mortgages securities emitidas por instituições de crédito hipotecário, lastreadas nas
mortgages que tinham em carteira, fruto de financiamentos concedidos a compradores de imóveis. Com os recursos captados através da compra de seus papéis, o
banco/financeira de primeira linha podia conceder novos empréstimos imobiliários
a novos compradores de residências, garantidos por novas hipotecas e, lastreado
nelas, emitir novas mortgage securities e colocá-las no mercado ou, mais uma vez,
vendê-las ao banco de segunda linha.
Daí surgiu a Fannie Mae, cujo nome oficial é Federal National Mortgage Association, como ente estatal. Em 1968, o Congresso dos Estados Unidos privatizou a
Fannie Mae, concedendo-lhe carta patente para prosseguir operando sob controle
de seus acionistas, mas mantendo-a implicitamente sob a proteção do Estado, para
garantir suas operações em caso de dificuldades de liquidez e solvência. Em 1970,
o Congresso criou outra empresa privada com a mesma finalidade da Fannie Mae,
inclusive para concorrer com ela: a Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Esta companhia também goza da proteção implícita do governo federal.
As duas constituem o que se chama de Government Sponsored Enterprises (GSE),
figura inexistente na realidade brasileira, de empresas privadas com seus títulos
“garantidos” de alguma forma pelo Tesouro. São tão grandes suas operações ativas
que, em conjunto, possuem ou garantem hipotecas no valor de US$ 5 trilhões, correspondentes a mais de 50 milhões de operações, envolvendo milhões de pessoas
com lares financiados no passado por uma das duas empresas.
O governo criou também uma agência reguladora para supervisionar as operações das duas já gigantescas companhias: o Office of Federal Housing Enterprise
Oversight (OFHEO), instituído pelo Congresso em 1972. Este órgão, OFHEO, não vinha
cumprindo bem suas funções de órgão regulador e supervisor desde o início desta
década, pois as duas empresas já foram protagonistas de um escândalo financeirocontábil em 2004. Tardiamente, o OFHEO interveio e exigiu o aumento de capital e
redução da alavancagem com que operavam. Mas, naquela ocasião, o governo teve
de conceder empréstimos de liquidez às duas empresas a custos favorecidos para
que sobrevivessem. Agora mais uma vez, a supervisão falhou permitindo que Fannie
Mae e Freddy Mac alavancassem demasiadamente suas operações – há estimativas
de a relação débito/patrimônio atingiu marca superior a 65 vezes. Como se verá
adiante, mediante decisão agora aprovada pelo Congresso o OFHEO vai ser extinto
no prazo de um ano a partir da promulgação da citada lei.
Além da Fannie Mae e do Freddie Mac, foram criados em 1992, os Federal
Home Loan Banks (bancos federais de empréstimos para habitação), cuja estrutura de
propriedade é cooperativa, tem por missão o financiamento de habitações populares
e o desenvolvimento urbano de comunidades carentes. Era regulada e supervisionada
por um Escritório (Office of Finance of Federal Home Loans Banks System), que também
está sendo extinto por decisão do Congresso norte-americano, transferindo-se suas
funções para o mesmo órgão regulador que vai substituir o OFHEO.
A nova lei aprovada no final de julho, conhecida como Federal Housing Finance
Regulatory Reform Act of 2008, criou uma nova agência reguladora e supervisora,
denominada Federal Housing Finance Oversight Board (FHFOB), cujos membros são
os secretários (ministros) do Tesouro, da Habitação e Desenvolvimento Urbano, o
presidente da Junta do Sistema de Reserva Federal, assim como do presidente da
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – companhia federal de seguro de
depósitos. A FHFOB, com as principais autoridades financeiras do país, substituirá
as duas agências de regulação até aqui existentes e que serão extintas, conforme
acima mencionado.
Finalmente, deve-se observar que a partir da explosão do mercado de hipotecas
gerado pela acentuada queda da taxa de juros provocada pelo Federal Reserve, no
final de 2001, vários bancos de grande porte entraram nesse mercado de hipotecas,
particularmente para financiar instituições que se especializaram no chamado mercado
subprime. Um número expressivo destes bancos já faliu, como o Bear Stern. Outros
estão reconhecidamente em dificuldades.

Faça um Plano
de Previdência SulAmérica.
Porque hoje em dia nem
princesa pode se dar ao luxo
de ficar sem diploma.

SulAmérica Educaprevi.

Invista no futuro de quem você ama com quem é especialista em previdência.
Chegou o SulAmérica Educaprevi, um plano de previdência para crianças e jovens.
Com um pouquinho por mês, você pode garantir a educação de quem ainda tem o futuro
inteiro pela frente. Acesse sulamerica.com.br/educaprevi e faça uma simulação.
Consulte seu corretor de seguros ou ligue para

4004 1869 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 725 1869 (demais regiões)

E aproveite para conhecer outras soluções da SulAmérica Previdência.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização Processos SUSEP:
PGBL:15414.002093/2008-88; 15414.002092 /2008-33;15414.002091/2008-99; VGBL:15414.002088/2008-75; 15414.002086/2008-86; 15414.002087/2008-21.

sulamerica.com.br/educaprevi
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Delírios
Parece que foi o

ntem, e foi mes
mo. Uma disputa
de objetivos mili
em torno
tares tão fora de
propósito quan
saber se houve,
to o de
algum dia, água
em
M
ar
te. Digamos que
sim – e daí, mili
tarmente faland
o
?
E
Júpiter, qual a g
semelhante corp
raça de
o celeste, fora a
at
ra
çã
o
que exercem so
astrônomos e co
bre
smologistas? Pa
ra quem não o sa
a Segunda Guer
be, desde
ra Mundial, gran
d
e
p
ar
te do progresso
científico não p
assa de mera co
n
se
qüência de segu
ordem dos intere
nda
sses prioritários
d
a
co
m
petição militar. A
invenção do rad
ar, atribuída ao
es
cr
it
or de ficção cien
Arthur Clarke, re
tífica,
sultou da neces
si
d
ad
e
in
g
lesa de antecipar
e acompanhar o
s ataques nazista
s
so
bre território ing
minha saudável
lês. Em
paranóia seria ca
p
az
d
e
in
ventar motivos
beligerantes im
pulsionando gra
n
d
e
p
ar
te do avanço cien
em decorrência
tífico
da Segunda Gu
erra Mundial e d
que a sucedeu.
a Guerra Fria
Vista de hoje, a
g
u
er
ra
fria ficou fronte
de um surto. Su
iriça
a grande ameaça
co
n
si
st
e
em
descobrir qual
o surto que lhe
deu origem: dis
puta por medal
has? Nudez
político-militar?
Retórica de can
didatos presiden
Os dois artigos
ciais?
a seguir, escrito
s independente
mente, revelam
como a lógica d
o delírio é a mes
ma e, por isso, se
Há pouco, começ
cruzam.
amos com a dis
p
u
ta
sobre hegemon
medalhas. E nós,
ia de
tolos absolutos,
ficamos torcend
o por este
ou aquele lado.
Memória vitimad
a por Alzheimer
.
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NASA

meio século em órb

ita bamba

MARCIO SCALeRCIO
HISTORIADOR

Parafraseando Er
ic Hobsbawm,
a “Era das corrid
as”

A segunda metad
e do século XX
foi um período pren
he em “corridas”,
encenadas pelos pr
incipais protagonistas da Guerra Fr
ia. A águia careca
e o urso vermelh
o exibiam grande
disposição em pr
ovar, de uma vez
por todas, a supe
rioridade de seus
respectivos regim
es. Havia a corrida
armamentista, na
verdade, a mãe
de todas as corri
das. A busca por
superioridade ou eq
uilíbrio na posse
de armamentos er
a encimada por
uma frenética cons
trução de artefatos
nucleares e pelo es
forço em produzir
ogivas cada vez m
ais potentes e vetores de lançamen
to diversificados e
sofisticados. A corri
da nuclear acabou
tendo como resulta
do um tipo muito
peculiar de “empa
te técnico” que, ao
impedir que qualq
uer dos lados se
inclinasse pela op
ção – ok , vamos

vou a
m isso – preser
acabar logo co
ão
eta da obliteraç
espécie e o plan
radioativa.
”.
“corrida olímpica
Havia também a
URSS
maneira, EUA e
Cada qual à sua
letas
os para treinar at
envidaram esforç
ades
cies de modalid
em todas as espé
lhar
o fito de amea
esportivas com
m
co
e
gos olímpicos
medalhas nos jo
e. As
r superioridad
isso, demonstra
raíam
americanas at
universidades
da e
do uma boa vi
atletas oferecen
RSS
apetitosas. A U
bolsas de estudo
da
rte como parte
entendia o espo
ídos
do. Assim, imbu
política do Esta
iros
lchevique”, olhe
de “disciplina bo
m
va
gime inspeciona
esportivos do re
tote as crianças em
minuciosamen
las
, recrutando aque
das as repúblicas
tidão
vam alguma ap
que demonstra
ades.
várias modalid
natural para as
lhos
cados, os fede
Uma vez identifi
pelas
a vida tutelada
passavam a ter

autoridades, receben
do dietas especiais, submetidos a
intermináveis
treinamentos e ingeri
ndo coquetéis
de fortificantes quím
icos. O último
quesito, aliás, contand
o com o estímulo científico das dit
as “potências
esportivas”, transformo
u a atividade
do dopping numa art
e requintada.
Quadras, piscinas, ginási
os e campos
de atletismo foram tom
ados por seres
humanos quimicamente
alterados e,
com o intuito de mante
r algum decoro,
testes anti-doping qu
e pouca coisa
apuram ainda são efe
tuados.
Interessante notar qu
e mesmo
com a Guerra Fria termi
nada, a tal corrida por medalhas conti
nua existindo,
demonstrando que ve
lhos hábitos
são difíceis de muda
r. Certamente
devemos creditar a ob
sessão esquizofrênica por colecion
ar medalhas
a algo mais antigo do
que a Guerra
Fria: a vetusta ideologia
nacionalista,
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uma praga que desde o
século XIX
não dá sinais de desap
arecer. Já
o “rude esporte bretão
” ficou de
fora da Guerra Fria. Os
americanos
engendraram um meltin
g pot, cujo
resultado foi uma mescl
a cultural
de gente completamen
te “ruim de
bola”, salvo as mulheres
recentemente. Os soviéticos, po
r seu lado,
que demonstraram algum
a aptidão
para o jogo, foram defin
itivamente
chacinados por Garrincha
e por Pelé
em 1958.

A corrida espacial – o Sp

utnik

No dia 4 de outubro de
1957,
a União das Repúblicas
Socialistas
Soviéticas colocou em
órbita o primeiro artefato artificial,
o Sputnik I,
(que em russo significa
amigo ou
companheiro). O satélite
foi lançado
do Cosmódromo de Ba
ikonur, no
deserto próximo à localid
ade de Tyuratam na então Repúbli
ca Soviética
do Cazaquistão. O “am
iguinho” era
uma esfera de aproximadam
ente 58,5
cm de diâmetro, pesan
do 83,6 kg.
Sua função era enviar
um sinal de
rádio “beep” que podia
ser captado
por qualquer radioama
dor. O sinal
seria emitido por 22 dias,
até que suas
baterias descarregassem.
O Sputnik I
orbitou o planeta por sei
s meses. Em
alguns pontos do mund
o, com o céu
limpo à noite, era possí
vel observar
sua passagem a olho nu
.
Duas semanas depois
do lançamento do primeiro
satélite, os
soviéticos, para arrem
atar, dispararam o Sputnik II, ten
do a bordo
a cadelinha Laika. Duran
te o vôo
orbital, instrumentos mo
nitoraram
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seus dados biológicos. Laika, coitadinha, faleceu tostada em razão
do superaquecimento da cabine
poucas horas após o lançamento.
Transformou-se na primeira vítima

fatal do programa espacial. Antes
tarde do que nunca, meio século
após seu feito heróico, a cadelinha
Laika foi imortalizada numa bela

Sputnik I

estátua erguida em Moscou, ao lado
do Instituto de Medicina Militar. Sua
imagem também foi aproveitada

em selos dos correios e pôsteres de
propaganda do programa espacial
soviético. Houve ainda um modelo

de automóvel Lada com o nome
r
Laika, mas nesse caso, não sei dize
se isso pode ser entendido como

Sputnik II

uma homenagem.
O lançamento do Sputnik foi uma
façanha. Era como se o pequeno
satélite procurasse coroar a impressão
de que, após as terríveis agruras

da Segunda Guerra Mundial e os
apertos da reconstrução, tempos
melhores definitivamente estavam
chegando. O fato é que a década

de 50 foi um período excitante em
vários aspectos. A Europa ressurgia
das cinzas, os Estados Unidos se
livraram do atoleiro coreano em

1954, e sua sociedade regurgitava
em riqueza e otimismo. Até mesmo
no Terceiro Mundo, manifestavamse sinais de que as áreas coloniais

,
ao libertarem-se do jugo europeu
conquistavam finalmente a chance
de construir o futuro. Depois, como

sabemos, muita coisa gorou ou desandou. Mas o que importa agora
é percebermos que a impressão

Laika

forte. O Sputnik era um símbolo
de que a ciência, tradicionalmente
carrancuda e ensimesmada, esta
va imbuída da mesma mentalidade
positiva e se encarregava de faze
r
a sua parte.
Nos Estados Unidos, as reações
ao feito soviético transitaram pelo
s
sentimentos de admiração, inveja
e
pânico. Qualquer tentativa de desdenha
r

de otimismo no período era muito
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o Sputnik foi neutralizada pela própria
inclinação da nação americana pela
competição. No que dizia respeito à

exploração espacial, o Sputnik colocava
os soviéticos na frente, em primeiro
lugar. E o pior de tudo era que por
enquanto a América sequer podia

invocar um constrangido segundo
lugar, pois absolutamente nada de
concreto – ou dramático – havia feito no campo da pesquisa espacial.

Quanto ao pânico, lembro-me de
um artigo publicado pelo escritor de
ficção científica britânico, Arthur C.
Clarke, endereçado especialmente ao

público americano. Advertia quanto
ao perigo dos “vermelhos” dominarem
o espaço orbital. Clarke, um anticomunista de carteirinha, alertava que

uma vez hegemônicos no espaço
orbital, os comunistas teriam liberdade
de promover ataques mortíferos em
qualquer parte do mundo.
Na época, todo o setor de pes-

quisas com foguetes dos Estados
Unidos estava a cargo das Forças
Armadas. Até então, a concepção
predominante era que a tecnologia de foguetes era um sinônimo

de desenvolvimento de mísseis
capazes de levar cargas militares.
Coube então à Marinha dos Estados Unidos a tarefa de emular o

feito soviético. Dois meses após as
proezas do Sputnik, as autoridades
da Marinha convocaram a imprensa

e a televisão para testemunhar o
lançamento do foguete Vanguard.
Diante das câmeras de TV, filmadoras

e de uma multidão entusiasmada,
o Vanguard explodiu lamentavelmente. Foi um fiasco memorável,
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espetacular. Colunistas de jornal,
comentaristas do rádio e televisão do
país inteiro não tardaram a especular

sobre as causas da inferioridade
flagrante da América em relação
aos soviéticos. Parcela significativa
da opinião pública estava furiosa.
E a situação piorou em demasia
quando um solícito delegado soviético das Nações Unidas indagou
polidamente em público se, diante
do fracasso americano, os Estados

Vanguard

Unidos não estavam interessados
em receber parte da ajuda destinada aos países subdesenvolvidos
como suporte para seus projetos
científicos. Daí em diante, sem tirar
nem pôr, tratava-se claramente de
um caso de humilhação.
Especulou-se sobre o declínio
do sistema educacional americano. Que o consumismo exagerado

Naca

estava forjando uma sociedade integrada por “molengas mentais”.
Que a revigorada cultura popular

estava afogan do o povo americano num mar de futilida des
vulgares. Um colunista do jornal
Dallas News destacou que, afinal
de contas, havia de se reconhecer
algumas vantagens no apertado
controle e disciplina, característicos
das sociedades totalitárias. Nem
mesmo o presidente da República
da época, Dwight “Ike” Eisenhower,
escapou das críticas contundentes.
Indagava-se porque a Casa Branca
não reagia de modo condizente ao
desafio? Alguns afirmavam que o

presidente gastava tempo demais
jogando golfe e tempo de menos
governando o país.

1

Aeronave X-
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personalidades comp
licadas, tais
como o marechal de cam
po britânico Bernard Montgomery
, o general
De Gaulle e o general bo
quirroto e
falastrão americano Ge
orge Patton.
Suas tropas, integradas
basicamente
por soldados amadores
americanos
e por britânicos cansados
de guerra,
avançaram Europa aden
tro batendo
os alemães que se defen
diam com
unhas e dentes. Em me
io a toda
essa trabalheira, encontr
ou tempo
para namorar sua motor
ista – Kay
Summersby – não obsta
nte ser um
homem casado. Com tal
folha corrida,
Ike estava habituado a
paparicos e
não a críticas por parte
da opinião
pública. E não achou nenh
uma graça
quando descobriu que os
jornais implicavam com seu jogo
de golfe.

Ike cria a NASA

Percebendo a gravidad

e da si-

tuação, Ike decidiu agir.
Os Estados
Unidos deveriam ter um
programa
espacial de primeira linh
a, contando
com os melhores cérebros
, orçamento
generoso e suporte dir
eto por parte do Poder Executivo.
Eisenhower
pertencera ao exército
por quase
toda a sua vida. Ao lon
go de seu
período na Casa Branc
a, matutara
seriamente sobre o aume
nto exagerado da influência e po
der daquilo
que viria a denominar no
seu discurso de despedida da pre
sidência de
“complexo industrial-m
ilitar”. Desse
modo, decidiu que o pro
grama espacial americano não
deveria ser
controlado pelos militares
, a agência
a ser criada seria fundame
ntalmente
civil. O Executivo optou
então em
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gente que entendia do realmente
do riscado. No final da guerra, com

fundir quatro instituições já existentes, e a partir delas, criar a agência
espacial. A primeira era a National

Advisory Commitee for Aeronautics
(Naca), um laboratório de pesquisa
aeronáutica formado pelo governo

federal em 1919. A Naca funcionava
em um local isolado em Hampton,
Virgínia. Seus engenheiros – a “tur-

ma de Langley” – o nome oficial do
laboratório – integraram o núcleo
original dos cientistas na agência
espacial. A segunda instituição foi o

Lewis Research Center de Cleveland,
Ohio; a terceira, o Ames Research
Center de São Francisco; finalmente
foi incluído na estrutura da nova
agência o Edwards High Speed Flight

Station, o campo de testes da Naca,
localizado no deserto de Monjave.
Esta última instituição ficara famosa,
pois fora lá que os pilotos Chuck

Yeager e Scott Crossfield superaram a barreira do som pilotando
aeronaves X-1 e Skyrocked.
Assim, com a junção dessas quatro instituições o Executivo criou a

National Aeronatics and Space Administration (Nasa) em 29 de julho
de 1958, por meio do National Aeronautics and Space Act.

Convocando a “equipe
de fogueteiros” alemães

O monumental vexame do Vanguard ainda era uma lembrança que
latejava na cabeça de todos. Graves

providências foram tomadas com
o intuito de impedir que a próxima
tentativa não gorasse novamente.

o objetivo de escapar das mãos dos
russos, a equipe de fogueteiros alemães, responsáveis pelo sucesso dos

foguetes V-1 e V-2, optou por fugir
em direção à Bavária e entregar-se

aos americanos. O líder da equipe

era o engenheiro prussiano Wernher
Magnus Maximilian Freiherr von Braun.
Logo após se renderem e passarem
por um minucioso interrogatório,

von Braun e os demais cientistas
foram transferidos para os Estados

Unidos e alocados no Fort Bliss, Texas. Receberam um tratamento de

“prisioneiros de guerra de luxo”.

A figura de von Braun sempre
será alvo de polêmica. Para alguns,

tratava-se de uma pessoa portadora
de impecáveis credenciais nazistas.

Era membro das SS e filiara-se ao
Partido em 1937. Chefiara o programa
de foguetes da base de Peenemünde,

situada no norte da Alemanha, às
margens do mar Báltico. O intenso

programa de foguetes, que resultou
na produção das “bombas voadoras”

que infernizaram o sul da Inglaterra,
fazia uso de trabalho escravo em
larga escala. Os operários-escravos de
Peenemünde eram sujeitos às mais

cruéis condições de vida. Trabalha-

vam até a exaustão, recebiam parca
alimentação e no inverno padeciam
com o frio, pois não lhes era forne-

cido combustível para a calefação.
Von Braun, na qualidade de chefe

científico do programa, obviamente sabia de tudo. Seus defensores,

porém, alegavam que na Alemanha
nazista, era impossível um cientista

A mais importante delas foi a de
incluir no time de cientistas da Nasa
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trabalhar sem tornar-se membro
do Partido. Com o desenrolar da
guerra, qualquer um que resolvesse
esboçar reação ou protestar contra

as ações do regime – tais como o
modo de tratamento dos trabalhadores – estaria sujeito a acusações

de deslealdade e consequentemente
a sérias represálias. Assim sendo,
segundo o próprio von Braun e seus
defensores, seu desejo de construir

foguetes e explorar o espaço foi, a
contragosto, convertido na tarefa
de gerenciamento do projeto das
V-1 e V-2, puramente em razão das

exigências do regime nazista.
Polêmico ou não, von Braun
con seg uiu que sua asso ciaç ão
com os naz ista s foss e deix ada
de lado. Ao que tudo indica, von
Braun não era um cientista de pon-

ta, um engenheiro que passava o
seu tempo rabiscando fórmulas
inovadoras no quadro-negro ou

projetando bólidos mirabolantes na
prancheta. Seus grandes talentos
fundamentavam-se nas seguintes

qua lida des : em prim eiro luga r,
possuía uma educação científica
consistente, o que lhe conferia um
entendimento perfeito da linguagem dos membros de sua equipe

e assim a capacidade de traçar os
rumos corretos para o andamento
dos projetos; em segundo lugar, era
dotado de inegável carisma pessoal,
o que lhe garantia sucesso no ramo

das relações públicas.
Após a temporada no Forte Bliss,
von Braun e seu time de fogueteiros

germânicos foram transferidos para
o Redstone Arsenal, um centro de
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pesquisas do Exército dos Estados
Unidos situado em Huntsville, Alabama. Lá os alemães, ainda envoltos
em algum anonimato, assumiram a
direção do programa de pesquisas

de foguetes do Exército. Diferentemente do que ocorria na Marinha, os
foguetes projetados em Huntsville
funcionavam. O primeiro deles, de-

nominado Redstone, varou os céus
impecável como uma V-2. Assim, a
presidência, ao criar a Nasa, decidiu

Wernher von
Br

aun

que a equipe de von Braun seria
transferida o mais depressa possíve
l
para a nova agência. No dia 31 de

janeiro de 1958, o foguete Júpiter-c
(um Redstone melhorado), foi lan-

çado e conseguiu colocar no espaço o primeiro satélite americano: o

Explorer I. Em associação com competentes engenheiros americanos, o
tempero alemão gerenciado por von

V-1

Braun colocara o programa espacial
dos Estados Unidos nos trilhos.

Obviamente não seria possível
manter o papel de von Braun e seu

grupo no anonimato. Logo uma
campanha de marketing seria posta
em andamento para convencer o

público americano que von Braun

era um bom sujeito. Em verdade, o

pessoal da propaganda do governo
não tinha do que reclamar. Von Braun

não precisava ser instado a colaborar.

Habituado a liderar projetos, assumiu com naturalidade o comando

de sua campanha publicitária. Os
argumentos fascinantes sobre as

potencialidades do programa espacial, apresentados de modo atraente
,
excitante e idealista, numa linguagem acessível ao cidadão comum,

Redstone Arsenal

vra.
sua própria la
eram todos de
nha,
altos da campa
Um dos pontos
levisão
tário para a te
foi o documen
jo título
von Braun, cu
estrelado por
estres é “Eu miro as
em portuguê
emão
s críticos do al
las” (1959). O
que o
m. Sugeriram
não perdoara
ria ser,
do filme deve
nome correto
vezes
trelas, mas às
“Eu miro as es
so que
s”. Aliás, confes
acerto Londre
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tempos do Sputnik. A América rastejava num segundo lugar, sendo que
eu mesmo, ainda menino, assisti ao

no que se referia a por um homem no
espaço, não estava em lugar nenhum.
Desta vez, porém, a frustração teve

me fã de von Braun e do programa

curta duração. No dia 5 de maio
do mesmo ano, era disparado do

documentário quando foi exibido
no Brasil e fiquei fascinado. Tornei-

espacial. Da primeira mania, sarei.
Mas continuo apoiando programas
espaciais.
Von Braun e seu grupo foram
absorvidos na pesquisa para o de-

senvolvimento de foguetes da Nasa.
A exemplo do Júpiter, apreciavam

batizar seus foguetes com nome de
figuras mitológicas gregas. Essa foi

a origem dos nomes dos artefatos

que se seguiriam: o Atlas e os vários

modelos Saturno.

Primeiro, Yuri Gagarin –
Segundo, Alan Shepard Jr.

Sempre considerei espantoso
o número de crianças brasileiras
chamadas Yuri. Existem até Iuris
.
Guardo poucas dúvidas de que a

popularidade no Brasil desse nome,
ortodoxo russo como a vodka, é
um singelo resquício da empolgação provocada pelo vôo orbital

do cosmonauta Yuri Gagarin. No
dia 12 de abril de 1961, mais uma

vez partindo do cosmódromo de
Baikonur, subiu aos céus o novo
foguete Vostok, levando em sua
ogiva o cosmonauta Yuri Gagarin
.
Os russos mais uma vez assumiam
a dianteira emplacando o primeiro
homem no espaço.
Na época, governava os Estados
Unidos o presidente Kennedy. Por
algumas semanas, Jack Kennedy
recebeu da imprensa e de parte da

opinião pública tratamento similar
ao administrado a Eisenhower nos
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Cabo Canaveral, na Flórida, o foguete
Redstone III carregando o primeiro
homem capitalista no espaço, o astronauta Alan Shepard Jr., abordo
da cápsula Mercur y. É possível que
Shepard estivesse um tanto o quanto

e foi recebido pelo pre
sidente na
Casa Branca.

Primeiro, JFK transfere
o
programa espacial para
L.B.J
– segundo, JFK resolve qu
ea
América deve ir à lua.

Quando se tornou presid
ente em
1961, J. F. Kennedy, ao red
istribuir as
tarefas atinentes ao Exe
preocupado enquanto subia. Tudo
cutivo, transça
seguran
de
s
fer
medida
iu o programa espacial
fora acelerado,
da alçada
do Salão Oval para o
foram deixadas de lado e foguetes,
gabinete do
vice-presidente, Lyndon
conforme se sabe, tem o péssimo
B. Johnson.
não
s
direçõe
em
r
Em
estoura
outras palavras, a NASA
hábito de
passaria
a prestar contas diretame
programadas quando os procedinte a L.B.J, e
não a JFK. O vice-preside
mentos não são observados cuidante recebeu
deu
tudo
final,
be
no
Mas,
m a nova incumbência,
nte.
dosame
pois era
um entusiasta do progra
certo. A duração do vôo de Shepard
ma espacial
e, consequentemente, um
foi bem modesta se comparada ao
contumaz
a
subindo
tos,
pa
15minu
–
ladino da Nasa. Ao longo
de Gagarin
do tempo, quem também ga
uma altura máxima de 201 km. Um
nhou com a
mudança foi o Texas,
vôo suborbital, portanto. O russo
o estado de
atingiu
e
s
LB
minuto
48
e
J. Além das instalações
1h
por
voou
do Cabo
Canaveral – mais tarde,
325 km de altitude, realizando um
renomeado
Cabo Kennedy – o estad
verdadeiro vôo orbital. O probleo da estrela
solitária foi o lugar esc
ma era que o foguete Redstone III
olhido para
receber as novas gigan
não era adequado para a missão,
tescas plan,
modelo
tas
novo
O
da Nasa, concentradas
foi improvisado.
na área
da cidade de Houston
Atlas, ainda estava em testes. Para
. A decisão,
longe de criar problema
dizer a verdade, o Atlas andava exs para Houstamd
ton
Shepar
testes.
, ser viu de incentivo pa
plodindo nos
ra que a
região se transformass
bém não conseguiu dizer nada tão
e num dos
mais importantes pólos
interessante quanto Gagarin – “A
de desendeu
não
vo
ente
lvimento de tecnologia
Certam
Terra é azul”.
de ponta
do mundo.
tempo. Mas nada disso importou.
Americanos e soviético
Foi tratado como um verdadeiro
s conti
uma
ndo
nu
merece
ava
no,
m a apostar corrida no esp
herói america
aço.
parada espalhafatosa em Nova York Nos anos seguintes, os verme
lhos
mantinham a vantagem
em virtude
de feitos dramáticos qu
e impressionavam a opinião públi
ca mundial.
Foi um cosmonauta rus
so que saiu
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da cápsula pela primeira vez para
um passeio no espaço. E, em 16 de

junho de 1963, a bordo do Vostok 6,
a cosmonauta Valentina Tereshkova

foi a primeira mulher lançada ao es-

paço. A Nasa, naturalmente não ficar
a
parada. Além de tentar emparelhar

com os feitos russos, aplicava todo

o talento administrativo americano

para criar estruturas de pesquisa,
produção, treinamento de pessoal
de apoio e dos astronautas, que no
futuro iriam garantir-lhe a primazia
.
O pessoal da Nasa, contudo, só não
tinha como adivinhar que o futuro
iria se precipitar tão cedo, e que as
razões para tanto, nada tinham a ver
com estrelas, satélites ou planetas
.
A aceleração do programa espacial
e o repentino interesse de JFK pela
Nasa, foram determinados por even
tos ocorridos numa teimosa ilha do

Caribe: Cuba.

No dia 17 de abril de 1961, uma
força de cerca de 1.400 exilados cuba
nos desembarcou na ilha. Amparados,
financiados e treinados pela CIA
,
a tropa pretendia ser a ponta de
lança de um movimento popular
que culminaria com a derrubada do
regime de Fidel Castro. Tudo deu
errado. Não houve adesão das massas

cubanas. Os invasores quedaram-s
e
isolados e cercados pelas tropas de
Fidel. Kennedy, por seu lado, não

autorizou que aeronaves americanas
bombardeassem as forças cubana
s
em apoio aos exilados. Assim sendo,

estes foram inapelavelmente des
baratados. Embora a Casa Branca

alegasse que aquela operação fora
patrocinada pela administração an-

terior, JFK assumiu toda a responsabilidade. Talvez fosse muito pior
uma confissão pública de que nem

o presidente nem membros de sua
equipe tinham conhecimento de uma
operação daquela magnitude. Algo
o
assim daria a impressão de que
governo federal não tinha o controle
da situação, isto é, passaria a men
sagem de que reinava uma bagunça,

Yuri Gagarin

o
onde os serviços secretos faziam
ia
ecer
que queriam, e isso enfraqu
a administração.
Desse modo, foi a partir do con-

texto do constrangedor malogro da
o
invasão da Baía dos Porcos, que
à
presidente Kennedy, após “dar tratos
ão
inaç
bola”, decidiu alimentar a imag
da opinião pública americana com

Visão do Mercu

ry

algo dramático, ousado e impres,
sionante: ir à Lua. Antes do anúncio
JFK convocou o vice-presidente, rese
ponsável pelo programa espacial,

disparou cinco perguntas:
• Nós teríamos chance de superar os soviéticos colocando um
laboratório no espaço, ou fazendo

uma viagem para orbitar a Lua, ou
enviando um foguete tripulado até
a
lá, trazendo o homem de volta
salvo? Existe qualquer outro projeto

no programa espacial que garanta
resultados dramáticos?
• Quanto, em termos de verba

adicional, isso poderia custar?
• Nós estamos trabalhando 24
horas por dia no programa atual?

• Na construção de um novo
o
lançador, nós deveríamos enfatizar
uso de combustível nuclear, químico,

combustível liquido ou mesmo uma
combinação dos três?

pard Jr.

Alan She

• Estamos fazend
o o esforço
máximo? Estamos
alcançando os
resultados necess
ários?

JFK profere o
“discurso da lua”

Munido das resp
ostas de LBJ, a
equipe de discurso
s de JFK preparou
uma peça de orat
ória, cuja audácia
empolgaria de tal m
odo a imaginação
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a
do público americano, que toda
da
me
ressaca provocada pelo vexa
Baía dos Porcos seria rapidamente
,
jogada para escanteio. O discurso
uma mensagem do Executivo ao

Congresso proferida pessoalmente
por Kennedy, afirmava que a nação,
a partir daquele momento, estava
comprometida, ainda naquela dé-

cada – os anos 60 – a enviar uma
missão tripulada à lua e trazer os
astronautas de volta a salvo. O pro.
jeto seria importante, difícil e caro
Mas a nação devia se comprometer

com ele precisamente devido às diy
ficuldades. De certo modo, Kenned
,
alimentava com o “discurso da lua”
a
uma das mais caras crenças que
re
sob
ia
sociedade americana nutr
si própria e sobre suas origens: a de

que a América era um produto do
s
esforço dos perseverantes e arrojado
pioneiros da Fronteira.
O “discurso da Lua” trazia de
,
volta à cena os valores sumariados
por exemplo, pelo historiador nascido no estado de Wisconsin Frederick Jackson Turner, na obra “O

significado da Fronteira na história
o
americana” (1893). Segundo ele,
o
caráter específico do povo american
não era resultado majoritariamente
das influências culturais européias.

A América constitui-se a partir da
conquista da Fronteira. Os pioneiros, à medida que se afastavam do
litoral e penetravam no continente,

iam libertando-se da mentalidade
do Velho Mundo e construindo um
s
modo de ser original, forjado pelo
desafios de sobreviver num ambiente

ignoto e habitualmente adverso. Na

INTELIGÊNCIA

Fronteira, o pioneiro contava exclusivamente com seu próprio esforço.

O Estado e suas instituições simplesmente inexistiam. Somente a vitória
e a conquista do indivíduo resoluto
garantiam a sobrevivência. Essa era,
sem dúvida, uma interpretação épica
da sociologia americana. Está firmemente estampada na literatura de
westerns e em filmes de diretores

importantes como John Ford. Com
o “discurso da Lua”, o espaço era
transformado na nova Fronteira

americana. Um cenário que oferecia,
literalmente, possibilidades infinitas
para que os americanos reafirmassem
seus valores e caráter.
As equipes de engenheiros da
Nasa foram apanhadas de surpresa
pelo pronunciamento presidencial. O

programa espacial até então pautava-se
em objetivos mais tangíveis. Engenhei-

ros, até por vício de formação, dificilmente permitem que suas atenções

habitem o “mundo da lua”. Porém,
diretrizes presidenciais podem fazer
toda a diferença. A Baía dos Porcos
incentivou JFK a dar asas à imaginação.
A Nasa reagiu como devia aos desígnios do Executivo. O Projeto Apollo
encarnou um esforço concentrado
que resultou na materialização do
ousado compromisso assumido no
“discurso da Lua”: oito anos depois,
no dia 20 de julho de 1969 – ainda
dentro da década –, Neil Armstrong

pisava na superfície lunar.

Os percalços da NASA
Em toda a sua existência, o programa espacial americano jamais foi

s de justiaté como uma das forma
air o apoio
ficar sua existência e atr
sa sempre
da opinião pública, a Na
dia. É bem
buscou a atenção da mí
as agencias
possível que de todas
ados Unidos,
governamentais dos Est
atuação se
a Nasa seja aquela cuja
arente. O
dá de forma mais transp
notícia, é
problema de ser sempre
sa regularque os fracassos da Na
na mesma
mente sobressaem-se
essos.
intensidade de seus suc
quanto
Existem ainda as críticas
Nesse item,
aos gastos da agência.
rdão do tropode-se dizer, com o pe
da Nasa são
cadilho, que os gastos
mente que
astronômicos. Evidente
ma espacial
os defensores do progra
argumentos
possuem um elenco de
emprego da
que tentam justificar o
que a Nasa
dinheirama. Afirmam
estratégico,
desempenha um papel
nteira de
mantendo o país na dia
produção e
um setor de ponta na
to científico;
aplicação de conhecimen
logias aperque muitas das tecno
ma espacial
feiçoadas para o progra
mia como
têm aplicação na econo
desenvolve
um todo; que a Nasa
pelo Deparpesquisas patrocinadas
contribuem
tamento de Defesa que
ís.
para a segurança do pa
o dinheiro
e
qu
Os críticos alegam
ma espacial
despendido com o progra
ncias mais
deveria sustentar premê
olas arruinaurgentes: reformar esc
os pobres
das, prover os american
, reequipar
com seguros de saúde
A análise oras forças armadas etc.
pode gerar
çamentária, contudo,
mente do
polêmica, pois diferente
m sempre
que propalam alguns, ne

isento de vívidas críticas. A princípio,
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os números falam por si mesmos.
De acordo com os dados publica-

dos no USA Office of Mangement
and Budget e no USA Air Force Al-

manac, em valores atualizados, o
programa espacial consumiu nos
últimos 50 anos, US$ 810.459 bi-

lhões do orçamento federal. Trata-se
de uma bolada igual a US$ 16.290
bilhões/ano. Para o ano fiscal de
2008, segundo as mesmas fontes, a
verba federal destinada à Nasa é de

US$ 17.318 bilhões, isto é, 0,6% de
um orçamento federal de US$ 2,9
trilhões. Interessante notar que a
magnitude desses números é atenuada quando comparados aos gas-

tos despendidos nas guerras do Afeganistão e Iraque. Calcula-se que o
governo dos EUA gastou em 7 anos
de operações nesses países, por volta
de US$ 604 bilhões. Comparados a
esses números, os 50 anos de despesas com o programa espacial são
reduzidos à condição de bagatela.
Os detratores da Nasa afirmam
também que os resultados obtidos pelo
programa espacial são desapontadores. Após meio século, a humanidade
ainda se arrasta por um sistema solar
lamentavelmente nulo em termos de
expectativas que realmente valham
à pena. O Projeto Apollo acabou e

ninguém voltou à Lua, pois lá nada
existe de interessante.
Mesmo os fãs do programa espacial, às vezes carecem de capacidade
de ocultar seu próprio desânimo. Notemos que estamos falando de um tipo
de gente que consome literatura de

ficção cientifica e acompanha séries

INTELIGÊNCIA

de TV. Faz parte do time, todo aquele
o
que sabe que Klatuu barada nikt
é uma senha que ordena ao robô

destruidor de planetas hobbesiano
do filme “O dia que a Terra parou”,
resgate seu mestre, um emissário

o
espacial que havia sido eliminad
pelas forças da repressão terráqueas.
é
Uma vez resgatado, o emissário
dee
e
levado de volta à sua nav
vidamente ressuscitado por uma

Kennedy profere o “Di

scurso da Lua”

engenhoca de alta tecnologia.
Propala-se que a ficção cientifica
é uma forma de amealhar apoio para

a Nasa e o programa espacial. De
a
minha parte, acrescento uma outr
tese. Que a literatura e o cinema de
ficção científica reforçam frustrações
l
em relação ao programa espacia
realmente existente. Nada de missão
tripulada para júpiter; nenhum vestígio da cidade lunar; não estamos
s
nem perto da warp speed; privado
emi
do tele-transporte, somos espr
dos como sardinhas durante longas

horas de vôo, pois estamos à mercê
da tirania das companhias aéreas.
Em outras palavras, “não estamos
audaciosamente indo onde nenhum

homem jamais esteve”.
Não obstante sentir-me identifi,
cado com essa lista de frustrações

não esmoreço. Continuo hipotecando
apoio, não só ao programa espacial
americano, mas às pesquisas em-

preendidas por qualquer país. Não
considero justo que seja imputado
a
aos cientistas e engenheiros toda
responsabilidade pelos resultados

a
limitados. O melhor é achar que
s,
mai
culpa é da Física. De mais a

Apollo 11

Neil Armstrong

na Lua

faz tempo me convenci
que um dos
primeiros atos humano
s inteligentes deu-se quando um
dos nossos
ancestrais piolhentos, ap
artando-se
de seu dia-a-dia gove
rnado pela
necessidade suja e bruta,
quedou-se
em algum canto seguro
e perante o
céu noturno, deu-se ao
luxo de simplesmente obser var as
estrelas.
scalercio@link.com.br

O articulista é professor-titular da Universidade Candido Mendes e do Departamento de Economia da PUC-RJ
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OS CHARUTOS ATÔMICOS DE

L
DE
I
F
LEONARDO BRAGA

Historiador e Oficial de Marinha submarinista

radável.
Greenwich é um lugar ag
s giram em
No verão as temperatura
dos ficam
torno de 20°C, os grama
o, ora, não
verdinhos e no invern
nde coisa
poderia ser mesmo gra
laterra). O
(Greenwich fica na Ing
l nunca se
império em que o so
século XIX
punha, estabeleceu no
Londres
o simpático distrito de
po (fuso
como referência de tem
geográficas
horário) e coordenadas
e partiam
(longitude). Os navios qu
m cronóda Inglaterra carregava
stados com
grafos de precisão aju
bservatório
a hora de Londres (O
permitia a
de Greenwich), o que
utilizando
determinação da posição
ronômica.
técnicas de navegação ast
ndição de
Levando em conta sua co
natural que
potência marítima, era
e os usos e
a Grã-Bretanha ditass
dos homens
costumes de boa parte
meridiano
do mar. Temos assim o

0° e uma primeira hora
universal, o
GMT (Greenwich Mean
Time).
Toda a era tem seus íco
nes, suas
referências. A armada bri
tânica, braço longo do Império, há
muito não
reina nos mares. Hoje tem
os novos
impérios – os EUA, a Ch
ina, os refrigerantes de cola, os
sanduíches
de carne moída, os pa
pelotes de
coca. Onde colocaríam
os a “nova
Greenwich” do século XX
I? Na minha
modesta opinião, sugiro
Havana. E
digo por quê.
Na década de 80, o
cientista
norte-americano Carl
Sagan nos
visitava nas manhãs de
sábado com
seu programa televisiv
o “Cosmos”.
Assistíamos à história
da ciência e
o longo caminho que pe
rcorremos
desde os filósofos grego
s até as viagens espaciais. O futuro
? Bem, as
possibilidades extrapola
vam a imaginação segundo o bom
e velho Carl

“desde que não nos matássemos”.
Ele se referia ao imenso potencial
destrutivo do arsenal de armas nucleares que se encontrava nas mãos
dos norte-americanos e dos então

soviéticos. Esta é a marca indelével
de nossa geração – a capacidade
técnica para se autodestruir (levan-

do consigo boa parte da vida no
planeta) e a maturidade necessária
para não fazê-lo.
Carl Sagan recebeu inúmeros
prêmio s import antes pela sua
compe tência técnico -cientí fica,
mas seu feito maior foi, sem som-

bra de dúvida, a popularização da
ciência e o estabelecimento de uma
consciência mais apurada sobre as

grandes responsabilidades inerentes
à revolução tecnológica. Pregava
de forma recorrente contra corrida
armamentista buscando alertar à
sociedade dos gravíssimos riscos
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associados ao holocausto nuclear
.
Também pudera. Ele vivera os dias
angustiantes da parte mais quente
da Guerra Fria, a crise de Cuba.
Fala mo s dire to de 196 1, um
tempo remoto em que ainda não
éramos, sequer, bicampeões da Cop
a
do Mundo. Fidel Alejandro Castro
Ruz, líder popular, guerrilheiro recém-

saído de Serra Maestra, encontra na
União Soviética um aliado oportu-

no e necessário diante da coerção

contra-revolucionária dos Estados

Unidos. Sua pequena ilha caribenha,
paraíso de verão dos turistas e dos

interesses nor te-americanos, vira
fugir Fulgencio Batista (não pud
e
resistir ao trocadilho), ditador de

quinta categoria que governava
o país.
Uma operação sigilosa de grande
monta, concebida no governo de

Eisenhower e posta em curso pela

administração Kennedy, tentou sem
sucesso derrubar Fidel. O fiasco, dirigido sob a batuta da Central de
Inteligência Americana (CIA) deu
se na Baía dos Porcos em abril de
1961. Terminou com um punhado de
prisioneiros, mortos, feridos e uma
baixa irreparável – a credibilidad
e
dos EUA. Afinal, a deposição de
Fidel deveria parecer iniciativa dos
próprios cubanos, em especial dos
inimigos da guerrilha. Nada poderia

sugerir a participação do Tio Sam

,
mas deu tudo errado e Fidel, que
não tinha a princípio nada contra

os EUA e nem inclinação especia
l
pelo socialismo, foi aninhado no
colo de Khrushchev, para o deleite

de Che Guevara.
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Nikita Khrushchev dirigiu a União
Soviética de 1958 a 1964. Sua in
a
fluência na política soviética se fizer
sentir bem mais cedo, ainda antes da

Segunda Guerra Mundial. Nascido
em 1894, filho de um mineiro de
carvão, Khrushchev construiu sua
e
carreira no movimento operário
do
ário
tornou-se um diligente sect
comunismo stalinista. Após a morte

de Stalin, em 1953, Nikita assumiu
a liderança do partido tendo um
primeiro-ministro fantoche à frente
do governo. Em 1956, causou es-

panto por repudiar publicamente
as atrocidades cometidas na era
do terror (apesar de ele próprio ter
o
participado do processo, gozand

grande número de bo
mbardeiros
de longo alcance e ba
ses militares
instaladas no continente
europeu,
bem pertinho da terra mã
e. O balanço
de forças, muitíssimo fav
orável aos
EUA, está bem detalhad
o na tabela 1.
Khrushchev, cônscio das
implicações
político-estratégicas, ten
tava fazer
com que a URSS parec
e ao mundo
mais forte e poderosa do
que de fato
era. Nos bastidores punh
a a máquina
do Estado a trabalhar na
construção
de soluções que diminu
íssem, de
fato, o desequilíbrio. En
tre elas, a
mais espetacular e bem
arquitetada
foi a Operação Anadyr.

Sua concepção data
de maio
de 1962. A idéia era sub
meter os
EUA ao mesmo grau de
ameaça e
insegurança proporciona
do à URSS
da confiança de Stalin).
pelas bases americanas
na
lanEuropa.
Sob a sua égide, a URSS
Como? Colocando bateria
e
s
de
séri
mísseis
da
is
acia
çou os satélites esp
balísticos em Cuba. Tra
tava-se de
Sputnik , causando grande frenesi
um plano extremamente
e
audacioso
séri
internacional. O segundo da
porque implicava o estab
elecimento
a
levou para o espaço a cadela Laik
de uma vasta estrutura
operacional
o
e acredite – foi fruto do caprich
militar a milhares de qu
ilô
metros da
um
por
de Khrushchev, desejoso
Rússia. Todo o material
e pessoal
evento de grande repercussão que
necessários precisariam
ser transmarcasse o quadragésimo aniversário
portados por entre os fio
s
da barba
.
da revolução bolchevique
do Tio Sam.
Na corrida espacial, a liderança
Cuba é uma ilha a pouc
o mais
inconteste dos soviéticos incomode cem quilômetros da
Fló
ao
,
rid
Mas
a. Isto
sta.
dava o mundo capitali
significa que está dentr
o do alcance
,
contrário do que se possa deduzir
da aviação norte-ameri
cana basea
de
os norte-americanos nadavam
da em terra e totalmen
te sujeita a
braçadas quando o assunto limitavabloqueios navais. Estas
s
peculiarise ao poderio nuclear. Os herdeiro
dades exigiam que nã
o
só as banal
de Stalin dispunham de um arse
terias de mísseis balíst
icos fossem
limitado na quantidade, na sofisti- ins
taladas como também
todo um
cação dos vetores de lançamento ap
arato capaz de protegê-l
os
as.
E tudo
e no alcance. Já os Estados Unid
deveria estar pronto an
tes que os
possuíam submarinos nucleares
lançadores de mísseis balísticos,

I N S I G H T

e
EUA desconfiassem da operação
submetessem Fidel ao conseqüente
isolamento.
A necessidade de garantir proteção à Cuba constava como objetivo
adicional. Este seria um sinal claro aos

potenciais revolucionários do mundo
que os soviéticos não abandonariam
aqueles que optassem pela via socia,
lista. Contudo, no cerne da questão
estava mesmo o estabelecimento
de um novo equilíbrio estratégico.
Segundo boa parte dos historia
o
dores, Fidel sabia muito bem diss
e
egu
quando ratificou o acordo entr
à
a seu irmão Raul durante viagem
Moscou, em julho de 62.
O sucesso da operação dependia
fortemente do sigilo. Era pouco sen-

sato pensar que tamanha quantidade
de recursos materiais e os 40 mil
homens previstos pudessem passar
despercebidos. Não era humanamente

possível escondê-los. Recorrer ao
disfarce foi a solução.
Ao longo de várias semanas entre
setembro e outubro, foram despacha
s
dos em navios mercantes soviético
e
”
milhares de supostos “camponeses
“assessores técnicos”, levando coisas

como “máquinas agrícolas” e outros
apetrechos em contêineres fechaa
dos. Tudo se destinava à hipotétic
dinamização da economia cubana. O

a
Exército Vermelho viu-se obrigado
trocar sua farda sisuda pela camisa
florida. As áreas selecionadas para

as instalações militares eram bem
afastadas dos centros urbanos, posicionadas mata adentro, e foram
s,
isoladas para garantir que os soldado
após o desembarque, não fossem
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vistos labutando na montagem dos
acampamentos.
Doi s tipo s de mís seis fora m
transportados para Cuba: O SS-4
e o SS-52. O primeiro era classificado

como de médio alcance, sendo capa
z
de atingir alvos em quase metade

mísseis
Representação de um bunker de
ia nortesoviéticos elaborada pela inteligênc
Archive,
rity
Secu
nal
Natio
:
Fonte
.
americana
The George Washington University

do território nor te-americano, incluindo cidades capitais como Nov
a
Iorque e Washington. O segundo,
classificado como intercontinental
,
poderia atingir qualquer alvo nos
EUA e na América Central, além de
boa porção da América do Sul. Durante a crise apenas o SS-4 esteve

operacional.

________________________
1 POLMAR, NORMAN. Defcon-2
: Standing
on the brink of nuclear war during
the Cuban
missile crisis: New Jersey: Jonh Wiley
& Sons,
2006; p. 16
2	Designação no âmbito da Orga
nização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN
). Na
URSS o SS-4 é o R-12 e o SS-5 é
o R-14.

Tabela 1

National Photographic
Interpretation
Center, em Washingto
n. Junto à parede
vemos cinco equipame
ntos utilizados pela
CIA para interpretação
fotográfica. Fonte:
National Security Arc
hive, The George
Washington University

racionais em 1962

1

Balanço de armas estratégicas ope

nião Soviética
Estados Unidos da América	U
nentais baseados no próprio território
	Mísseis balísticos interconti
62 Titan
142 Atlas
6 SS-6

20 SS-7

Mísseis balísticos de médio alcance base

ados em territórios alheios

60 Thor (Grã-Bretanha)
30 Jupiter (Itália)

36 SS-4*

Mísseis lançados por submarinos

dos
32 mísseis balísticos Polaris, basea
nuclear
em dois submarinos de propulsão
dos
6 mísseis de cruzeiro Regulus, basea
diesel-elétrica
em dois submarinos de propulsão

Várias unidades construídas mas
nenhuma operacional na ocasião

Bombardeiros

proximadamente
639 B-52	A 100 Tu-20
880 B-47
e Mya-4
76 B-58

Aeronaves de emprego tático

220 aeronaves em
5 navios aeródromos

6 Il-28*

*Inseridas em Cuba na Operação

Anadyr
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Os modelos Atlas, Titan, Júpiter

e Thor (norte-americanos) e os SS
(soviéticos) constituíram a primeira
geração de mísseis balísticos. Dotados de ogiva única e propelidos por

combustível líquido, estes artefato
s
foram herdeiros das bombas voadoras
nazistas V-1 e V-2. Exceção à regr
a
foi o avançado míssil Polaris, dotado
de combustível sólido, e desenvolvido pela Marinha norte-americana
como solução mais confiável, segura
e compacta, adequada ao emprego
em submarinos.
As gerações seguintes (nos dois
lados) adotariam o combustível sólido

e uma carga útil composta por vária
s
ogivas, direcionáveis para diferentes
alvos dentro de uma área de inte
resse. A sofisticação das armas
e
meios de lançamento resultaria na
manutenção do frágil equilíbrio da
Guerra Fria, baseado no conceito da

“mútua destruição assegurada” cuja
abreviatura da expressão em inglês

é MAD (bastante apropriado).

O conceito MAD baseia-se na
seguinte premissa: a iniciativa de

um ataque nuclear somente será
vantajosa se o atacante for capaz de
destruir todos os vetores de lança-

mento de armas nucleares do inimigo
antes que ele dispare. Se ao inimigo

alvejado restar alguma capacidade
combatente, ele certamente lançará

suas bombas atômicas e aí entã
o
teremos o chamado segundo ataque

(o revide) e um conseqüente holo

causto ou “destruição mútua”.

-

Tanto americanos quanto soviéticos buscavam garantir cert
a
capacidade de segundo ataque.

cou). Fonte: National Secudesfile na Praça Vermelha (Mos
Foto de Referência do SS-4, em
y.
n Universit
rity Archive, The George Washingto

s
Como naturalmente as grande
bases fixas têm sua posição mapeada pelos serviços de inteligência
inimigos, a capacidade de realizar
o segundo ataque dependia essen-

cialmente de plataformas móveis
e
com o aero naves, sub mar inos
caminhões lançadores. Aeronaves
s
operam a partir de bases e esta
são alvos atraentes. Os caminhões

a
têm mobilidade reduzida, pequen
o
capacidade de transporte e estã
sujeitos à localização por satélite
ou reconhecimento aéreo. Já os

submarinos de propulsão nuclear
eram os vetores perfeitos, já que
podiam permanecer incógnitos,
invulneráveis, carregando grande

quantidade de mísseis.
Se eu tenho certeza de que o
inimigo dispõe de meios para contraatacar e ele sabe que eu também

consigo revidar, não interessa a ninguém comprar briga. Não haverá
vencedores, já que a destruição de

ambos é garantida. Dentro desta
lógica surreal, podemos atribuir ao

submarino de propulsão nuclear lançador de mísseis balísticos (SSBN) o

crédito de salvador da pátria (acreditem) por garantir tanto à URSS
quantos aos EUA a capacidade de

segundo ataque.

Reparemos que esta lógica só
funciona com a guerra nuclear. Na
guerra convencional é considerado
aceitável realizar uma operação e
ter parte das suas unidades destruída por contra-ataque inimigo. O
quanto é aceitável perder em homens e material é uma decisão do

comando, normalmente levando em
conta a importância da missão. Na
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Segunda Guerra Mundial, milhares
de soldados americanos morreram
atacando as posições alemãs nas
a
praias da Normandia, na tentativ
de libertar a França.
Com armas atômicas, o patamar

de destruição beira o incomensurável.
Mesmo uma pequena quantidade
l
de armas pode promover a tota
o
destruição de um país grande com
o Brasil, EUA ou China, levando-o

de volt a à Idad e Méd ia. Isto se
explica pelos altíssimos potenciais
energéticos associados às reações

nucleares. Nenhum processo inerente
às propriedades físicas ou químicas
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de uma substância pode igualar as

quantidades titânicas de energia
liberadas pela fusão ou fissão de
núcleos atômicos. Nem mesmo a
reação química da popular nitroglicerina (TNT). Vejamos por exemplo
o que aconteceria com a URSS se

efetuasse um ataque nuclear contra
os EUA, destruindo todos os lançadores fixos e móveis no território
americano e aliado, e que um único
submarino americano promovesse
o contra-ataque.
A bomba lançada em Hiroshima tinha 15 kilotons de potência,

capacidade destrutiva equivalente
a 15.000 toneladas de TNT (algo
como metade de um porta aviões
em explosivo). Considerando que
140.000 pessoas morreram no ataque, o que faria uma bomba 80
vezes mais potente? Pois bem, um
míssil Polaris A-1 tem uma ogiva
de 1.200 kT e os submarinos americanos à época da Crise de Cuba

Cargueiro soviético leva
ndo material
coberto por lonas. Rep
are na superposição
da foto de um navio pat
rulha classe Komar,
realizada pelo analista
. De fato este navio
transportava quatro des
tas embarcações.
Fonte: National Securit
y Archive, The George Washington Univer
sity

transportavam 16 unidades cada
um, correspondendo portanto a
1.280 bombas de Hiroshima.
Fidel Castro certamente não
fizera esta conta e preocupava-se
com um problema mais imediato
– resistir ao vizinho brutamonte da

Flórida. O decorrer bem sucedido da

Operação Anadyr lhe proporcionava
alívio e agrado. Sua pequena ilha
transformava-se pouco a pouco num
impenetrável fortaleza. Um sofisticado sistema de defesa antiaérea
protegia os sítios de mísseis. Armas
nucleares táticas, barcos de patrulha
classe Komar, interceptadores MIGssítios
Configuração da defesa aérea dos
Fonte:
de mísseis balísticos soviéticos.
George
National Security Archive, The
Washington University
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21 e bombardeiros Il-28 estavam

go contra
disponíveis para empre
apoio poforças de invasão. E seu
pular era maciço.
ria como
Considerando a maest
esperava-se
Anadyr seguia seu curso,
ntagem do
que o transporte e a mo
compledispositivo militar fossem
Contudo,
tados sem contratempos.
fotogramépor meio de análises
inteligência
tricas realizadas pela
l estimar os
americana, foi possíve
carregamenpossíveis conteúdos dos
Os analistas
tos destinados à Cuba.
gos com os
dispunham de catálo
s principais
tamanhos e formatos do
s e puderam
equipamentos soviético
de materias
inferir sobre os tipos
nveses.
transportados nos co
or foi a
Outro indício avassalad
dispuseram
forma como os soviéticos
tiaérea. As
as baterias de defesa an
as descreclareiras e as trilhas abert
ho que os
viam uma estrela, desen
era idêntico
americanos conheciam –
dos lançaao obser vado em torno
localizadas
dores de armas atômicas
em território soviético.
de 62, já
No final de setembro
s faltavam
não havia dúvidas. Ma
larecimento
detalhes e vôos de esc
. Em 27 de
se fizeram necessários
érea cubana
outubro, a defesa antia
bando um
mostrou sua força derru
to U-2 ameavião de reconhecimen
onhecimenricano. Em missão de rec
ronaves F8
to a baixa altitude as ae
Cuba sob
da Marinha sobrevoaram
m registros
fogo cerrado e obtivera
s. Com as
fotográficos bem nítido
os pôsteres
fotos foram preparad
iar a URSS
que permitiram denunc
em plenário da ONU.
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e
ynin com Kennedy. O president
yko e do embaixador Anatoly Dobr
Relações Exteriores Andrei Grom
George Washington University
das
The
stro
ive,
Mini
Arch
do
rity
ntro
Secu
Enco
nal
62.
Natio
18/10/19
. Fonte:
conhecimento dos mísseis em Cuba
americano não revela quem tem

Os soviéticos insistiam em

negar
a existência dos mísse
is, encurralando a administraçã
o Kennedy
num arcabouço de de
sprestígio e
fraqueza. Um amplo blo
queio naval
fora estabelecido e nele
também as
coisas esquentaram pe
la interação
entre um submarino sov
iético B-59
e uma força naval am
ericana. Por
muito pouco o comanda
nte do B-59
não engajou com torpedo
s nucleares
os bloqueadores.

Quando tudo parecia
perdido
uma porta dos fundos se
abriu para
conversações não-oficiais
entre Kennedy e Khrushchev. An
tes disso até
mesmo o Brasil foi solici
tado a co-

operar estabelecendo uma ponte
de conversação direta entre o nosso
embaixador em Havana e Fidel. O

recado?Retire os mísseis e Cuba não
será invadida.
No frigir dos ovos, após idas e

vindas, ficou acordado que:
• Cuba não seria invadida;
• Os EUA não plantariam mais
lançadores entre os vizinhos da
URSS;
• A Operação Anadyr seria desmontada; e
• Para o público, o acordo nunca
existiu.
Os atores principais desta história
não tiveram os melhores fins. Kenne-

dy, nem precisa dizer. Khrushchev foi

deposto por não ter jogado duro com
os EUA mantendo a base em Cuba. E
Fidel, pasmem, está lá até hoje.
O simpático doutor Sagan, sa-

bedor dos riscos de extinção que
corríamos, pouco deve ter dormido
naquele fim de 62. E sobre Havana,

não foi mesmo o centro merecido do
mundo? Não merece a longitude 0°?
Pensei em contar também o tempo
decorrido como ano X, depois da

crise dos mísseis, mas mudei de idéia.
Sugiro manter a referência no nascimento de Jesus Cristo. Pois, apesar
de tudo, ainda estamos vivos – algo
que só se explica por milagre.
bragamartins@terra.com.br

O articulista é encarregado da Escola de Submarinos do Centro de Instrução Almirante Áttila Monteiro Aché
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Setenta anos de

férias francesas
FOTO DE

Henri Cartier Bresson

Frederico Lustosa da Costa
Economista

É

verão no Hemisfério Norte. E, em julho, começa a estação das férias em Paris e

em toda a Europa. Há dois anos, na França, completaram 70 anos desde que Leon Blum,
à testa de um governo de esquerda, criou, no âmbito de uma série de reformas sociais de
largo alcance, as férias pagas. Mas somente em 1938 os franceses puderam fazer uso do
novo direito. E tão inseguros estavam no gozo dessa prerrogativa destinada aos ricos,
que um deles, Paul Morand, escreveu um Elogio do repouso, publicado pela primeira vez
em 1937, para ensinar aux nouveaux venus, ou seja, às gentes que ganhavam direito ao
descanso remunerado, como bem usufruir as férias. Ele era um especialista na matéria,
um profissional do lazer, pois, diplomata de carreira, se deu, a partir de 1926, pouco antes
de seu casamento com a rica princesa Soutzo, onze anos de férias para viajar e escrever.
Mais tarde, tendo retornado à diplomacia, por ter representado o governo de Vichy em
Bucareste, Paul Morand amargou um longo ostracismo, só em parte superado em 1968,
quando entrou, sob variados protestos, para a Academia Francesa.
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eu pequeno livro ensina, em primeiro lugar, que as férias e as

viagens se aprendem. A arte de não fazer nada, esse doce farniente,
não é apenas uma questão legal, de férias pagas. É antes um assunto da
alma, uma decorrência da paz de espírito. Até porque, ele esclarece, as
riquezas não dão repouso. A ociosidade deve ser ocupada com as viagens,
os esportes e a vida interior, que é a verdadeira mestra do repouso.
Pode ser que Paul Morand tenha razão e que a riqueza não dê descanso
aos afortunados, mas, com os preços ainda elevados das passagens e
dos hotéis e, aqui entre nós, o caos nos aeroportos, as férias têm que ser
mesmo consumidas com um largo investimento na vida interior.

O fato é que essas lições foram levadas a sério e bem aprendidas. As
férias se tornaram uma instituição tão sólida quanto a República, a
Torre Eiffel e a reputação do Saint Emilion. Todo mundo tira férias. O
presidente, o primeiro-ministro e os apresentadores de TV. A própria
programação normal da TV é suspensa. Jornais e revistas diminuem
o número de páginas. Param de circular os suplementos literários. A
programação dos cinemas piora sensivelmente, pois todos os lançamentos
são deixados para a rentrée. Até a polícia entra em férias. Há, por
assim dizer, uma suspensão na ordem social. Que ninguém nota muito
porque, a não ser por pequenos furtos de residências, há também uma
suspensão na desordem. Certamente, a maioria dos delinqüentes também
entra em férias. Os crimes mais horríveis acontecem em outras plagas.
O estacionamento torna-se gratuito porque não há quem multe os
infratores.

130 BI-POLARIDADE

O

verão é, sobretudo, a estação das férias. Com a mudança de

estação, surge uma atmosfera remotamente assemelhada ao verão
carioca que infunde nos parisienses mais descontração e até uma
injustificada alegria. O verão muda a paisagem da cidade e o visual
e o humor das pessoas. Em julho, os jardins ainda estão floridos e as
ruas cheias de turistas. E os bares põem as cadeiras nas calçadas desde
a primavera. A animação começa no primeiro dia do verão, o dia
da música, quando a cidade se enche de palcos, orquestras e bandas
de todos os tipos, da música brasileira ao gospel, do rock pauleira ao
clássico mais erudito. Quanto ao visual, Jean-Paul Gaultier, o esteta
da moda pós-moderna, disse, há tempos, nas páginas do Nouvel
Observateur, que a elegância das francesas é um mito. Quem as vê em
julho ou agosto concorda. As camisetas surradas, os tênis simplórios ou
as brasileiras “havaianas”, as caras lambidas. A pouca roupa revela a
brancura e a magreza que ficam escondidas sob os manteaux sóbrios e
escuros do inverno. Menos elegantes, elas são, porém, mais alegrinhas
e simpáticas. Eles também. Quando ainda não saíram de Paris, estão
ocupados em organizar as férias; quando estão de volta, em contá-las.

Os trabalhadores têm direito a cinco semanas de férias, mas, durante
todo o verão, sobretudo nos meses de julho e agosto, tudo funciona em
marcha lenta. Muitos fazem longas viagens de avião para os territórios
do ultramar (Martinica, Guadalupe e Reunião) ou mesmo para países
longínquos como o Egito, o Brasil, a China ou a Indonésia. A maioria
viaja de trem ou de carro para Biaritz, no Golfo da Gasconha, no
Atlântico Norte, para Saint Moritz, na Cote d’Azur do Mediterrâneo,
perto de Majorica e de toda Costa Brava de Espanha, e até mesmo
para a montanha. Alguns levam seus trailers. Quando os dinheiros
estão curtos eles vão para as casas dos pais, en province. Este também
é o destino das crianças no mês em que os pais não estão de férias. Por
conta do gosto pelo calor, a maioria prefere férias em agosto.

No final de setembro, quando o outono se anuncia com suas nuvens
carregadas, chuvas finas e ventos fortes, tudo volta ao normal. Serão
mais onze meses de trabalho duro para os privilegiados que ainda
têm um emprego, de escola bisonha e franca — franca até demais —
para as crianças e adolescentes e de batente pesado para a juventude
universitária que povoa o Quartier Latin com seus jeans, blusões,
mochilas e “papos-cabeça”. No sufoco dos carros do metrô, roupas
sombrias, rostos crispados, olhares severos e gelada polidez. Até o
próximo ano. Paris, c’est comme ça.
frederico.lustosa@fgv.br
O articulista é professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas
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literárias
no Brasil
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empre que se fala na relação entre o futebol

torcedores. No artigo “Uma Conferência Esportiva”, em

e os homens de letra no Brasil, aí incluídos

que elegia como alvo principal o beletrista Coelho Neto,

escritores, artistas, jornalistas e intelectuais

dirigente do Fluminense e defensor contumaz do jogo

de diversas áreas, alguns fatos curiosos e

da bola, Lima Barreto aludia ironicamente à “Liga dos

anedóticos do passado costumam ser lembrados. A maioria

Trancos e Pontapés” para se referir ao campeonato carioca

deles diz respeito aos primórdios da popularização do

de clubes, então conhecido como Liga Metropolitana de

jogo da bola no Brasil, no primeiro quartel do século XX,

Football. Em meio à profusão de ligas desportivas que

quando os traços elitistas desse esporte ainda provocavam

apareciam no Rio, Lima Barreto, junto a outros colegas

arroubos a favor ou contra uma prática então em vias de

literatos, criaria no ano de 1921 a “Liga contra o Football”,

afirmação. É famosa a crônica de Graciliano Ramos de 1921,

a fim de combater, com seu pendor quixotesco, a prolife-

“Traços a esmo”, escrita quando vivia em Palmeiras dos

ração do jogo e das praças de esporte no país.

Índios, interior de Alagoas, cidade natal onde seria eleito

Ao contrário do que se costuma acreditar, esse tipo de

prefeito anos mais tarde. Na crônica, o autor se referia ao

polêmica não ficou circunscrita ao período histórico inicial

futebol como mais uma intrusão estrangeira, como mais

de aclimatação do futebol no Brasil. Embora seja visto

um modismo litorâneo. Com ares proféticos, Graciliano

nos dias de hoje como quase uma unanimidade, espécie

via a prática futebolística destinada ao fracasso: “Aqui

de segunda natureza, sendo o Brasil internacionalmente

não pega”, concluía. Isto porque, em seu raciocínio, sem

conhecido com o epíteto de “país do futebol”, os possí-

alicerce na tradição sertaneja, o assim chamado football

veis significados atribuídos a esse esporte despertaram

seria incapaz de deitar raízes e grassar em solo nacional

calorosas discussões por parte de nossos escritores ao

de maneira frutífera.

longo do século XX.

Por essa mesma época, no início dos anos 20, no Rio

No presente artigo, vamos acompanhar um debate

de Janeiro, Lima Barreto também se valia das crônicas

pouco conhecido, que remonta à década de 1940, similar

publicadas em jornais da cidade para imprecar contra o

ao protagonizado por Lima Barreto e Coelho Neto na

mesmo esporte. Produto de importação, fruto da belle-

imprensa brasileira. O episódio tem como personagens

époque carioca, o futebol, para o autor de “Triste fim de

dois importantes nomes da história literária brasileira,

Policarpo Quaresma”, também era visto com acrimônia,

responsáveis por uma contenda intelectual que se de-

por se tratar de mais uma aspiração das elites brasileiras à

senrolou nas páginas de jornais do Rio de Janeiro e de

cópia das novidades vindas da Europa. Dentre os malefícios

São Paulo. O primeiro é Oswald de Andrade, líder do

apontados pelo escritor, encontravam-se a exacerbação

movimento modernista dos anos 20, iconoclasta e idea-

da virilidade, o aumento da violência e o embrutecimento

lizador da antropofagia; o segundo é José Lins do Rego

intelectual do homem nas grandes cidades, em mani-

(1901-1957), autor de “Menino de Engenho e Fogo Morto”,

festações que abrangiam tanto os jogadores quanto os

romancista egresso do moderno regionalismo nordestino
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e radicado no Rio de Janeiro desde os anos 30, quando

Ramos, Cândido Portinari, Jorge Amado, Carlos Drummond

se encantou com o futebol e, em particular, com o Clube

de Andrade, Murilo Mendes, Ismael Nery e Oswald de

de Regatas do Flamengo.

Andrade. Este último será um dos mais fervorosos na

Pela importância desses dois escritores e pela notável

absorção das diretrizes do pensamento marxista e na

mobilização que o futebol desperta no Brasil até os dias

filiação à militância política de esquerda, timbrando sua

de hoje, contrariando a previsão de Graciliano, é válido

obra artística e suas reflexões sobre a realidade nacional

relembrar os argumentos em jogo, bem como os distintos

com cada vez mais ardor. É sob tal viés que se constata

pontos de vista encarnados por cada um dos autores

no período uma inflexão na forma desse escritor conceber

destacados a seguir.

os aspectos mais prosaicos do cotidiano e, dentre eles,
o futebol.

“Carta a um torcida”: a peleja de Oswald

Para reconstituir um pouco a ligação anterior do autor

Os decênios de 1930 e 1940 foram marcados pelo

com o assunto, pode-se dizer que Oswald de Andrade,

acirramento da polarização ideológica em âmbito inter-

embora tivesse chegado a praticar em sua infância o fu-

nacional, decorrente da crise do liberalismo, da ascensão

tebol, a natação e o boxe, nunca chegou a ser um grande

do nazi-fascismo e da conflagração da Segunda Guerra

aficionado pelos esportes. Todavia, ainda nos idos de 20,

Mundial. No Brasil, esse quadro levou parte expressiva dos

dentro do espírito e dos princípios modernistas de ir ao

escritores oriundos do Modernismo – movimento artístico

encontro dos acontecimentos do dia-a-dia, como em

de renovação cultural deflagrado após a realização da

preendiam em relação ao mesmo tema Mário de Andrade

Semana de Arte Moderna de 1922 – a uma vinculação

e Antônio Alcântara de Machado, o autor de “Memórias

entre a vida literária e o engajamento político, com uma

sentimentais de João Miramar” (1924) não deixava de

progressiva atenção da escrita ficcional à realidade cir-

registrar, aqui e ali, a prática dos esportes na capital pau-

cundante. Conforme apontou o filósofo Eduardo Jardim,

listana, como vem expresso no poema “Bungalow das

a indistinção entre uma atividade e outra já se dava desde

rosas e dos pontapés”:

os anos 20, mas se intensificou a partir de então, com
a realização do I Congresso Brasileiro de Escritores, em

“Bondes gols

1945 – uma das primeiras manifestações coletivas contra

Aleguais

a ditadura do Estado Novo – e com a adesão de vários

Noctâmbulos de matches campeões

artistas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), nos anos

E poeira

em que este esteve sob legalidade política, desde sua

Com vesperais

fundação, também em 1922.

Desenvoltas tennis girls

Dentre os simpatizantes e militantes que cerravam fileira
nas hostes comunistas, é possível mencionar Graciliano

No Paulistano
Paso doble”
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Oswald de Andrade registra com seus versos-livres,

grandiosidade à sucessão de vitórias da equipe brasileira,

em forma de instantâneos fotográficos, a presença do

Oswald parodiava uma manchete dos jornais brasileiros

futebol na cidade de São Paulo, captando o vocabulário

da virada do século XIX para o século XX, quando estes

dos torcedores – “aleguais” era grito coletivo típico da

noticiaram a chegada de Santos Dumont a Paris pilotando

torcida paulistana –, nos clubes de elite e nos bondes

seu 14 Bis, com o dizer homônimo: “E a Europa se curvou

elétricos. Este último, meio de locomoção para as partidas,

ante o Brasil”. O título do poema sugere a imagem de

simbolizava o progresso, o frenesi e a movimentação que

uma Europa prostrada ante o tento brasileiro nos campos

contagiava as céleres metrópoles. O futebol despontava

europeus, com especial destaque para a vitória avassa-

assim como uma novidade contagiante, aspecto do cos-

ladora sobre a seleção de Portugal. Pela via do futebol,

mopolitismo que ajustava a vida paulistana ao tempo dos

o Brasil teria o sortilégio de repetir a façanha de nossos

novos espetáculos esportivos das capitais européias. Ainda

grandes inventores, surpreendendo o mundo com o jogo

que de maneira sempre incidental, nos anos 30 uma nova

da bola e invertendo a tradicional relação de inferioridade

poesia do autor aludiria à temática futebolística. Desta

frente às potências civilizadas do Velho Mundo. Moder-

feita, tratava-se de um telegráfico poema, com o curioso

nistas como Oswald pareciam identificar assim um meio

título de “E a Europa se curvou ante o Brasil” e com versos,

em que a idéia de submissão nacional perante os países

por assim dizer, cifrados e enigmáticos:

avançados europeus podia ser superada.
Nada disso, no entanto, parece ter sido levado em con-

“7 a 2

sideração por Oswald de Andrade na conjuntura vigente

3a1

durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto na década

A injustiça de Cette

de 1920, havia mencionado de passagem a presença do

4a0

futebol na vida social por meio de manifestos poéticos

2a1

que apregoavam a atenção do poeta para os fenômenos

2a0

coletivos do cotidiano, tirando proveito das efemérides

3a1

jornalísticas, no início da década de 1940 Oswald de Andrade

E meia dúzia na cabeça dos portugueses.”

vai insurgir-se contra o que considerava a histeria de então
em relação ao futebol. Retomava um tema secular que

No excêntrico poema, Oswald faz alusão aos escores

havia ocupado décadas atrás as crônicas de Lima Barreto

da excursão do Clube Atlético Paulistano ao continente

e Graciliano Ramos: o futebol como válvula de escape,

europeu – a primeira equipe brasileira a fazer o trasla-

como ópio do povo. No momento de sua introdução e

do oceânico – no ano de 1925, feito que contou com a

difusão no Brasil das décadas de 1910 e 1920, a prática

participação de Arthur Friedenreich, atacante da seleção,

esportiva era tida pelos dois escritores como mais uma

grande ídolo do futebol brasileiro de então. A fim de dar

moda estrangeira das elites brasileiras, tão desconhece-
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doras, segundo eles, do manancial de tradições rurais e

esporte já havia se consolidado no Brasil. Aos olhos de

da autenticidade dos genuínos esportes regionais, como

Oswald, a postura de José Lins era de uma extravagância

a rasteira, a pega de bois e a cavalhada.

injustificável, valendo-se de seu fanatismo pelo futebol

O eleito por Oswald naquele momento para a esgrima

como forma de autopromoção na capital da República.

de idéias era José Lins do Rego, escritor nordestino que

Nesta linha de raciocínio, Oswald comentava ainda com

fizera fama no Distrito Federal, com uma considerável

sarcasmo ao jornalista Mário Filho que, para ser noti-

vendagem, sob a chancela da Editora José Olympio, e

ciado e para ser conhecido no Brasil daquela época, era

com uma recepção muito positiva da crítica e do pú-

necessário associar-se ao Clube de Regatas do Flamengo,

blico leitor à sua obra de cunho regionalista, dedicada

justamente o que fizera José Lins do Rego:

ao Ciclo da Cana de Açúcar e ao Ciclo do Cangaço e da
Seca. Segundo Oswald de Andrade, autor que à época

“... hoje quem não está no futebol é um condenado à obscuri-

estava longe de possuir a mesma projeção editorial, José

dade. Por isso estou com vontade de apresentar uma proposta

Lins do Rego era o “fogo morto” da literatura brasileira,

para ser sócio do Flamengo”.

que investia no futebol em um momento em que esse
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O envolvimento de José Lins do Rego com o futebol

massas ? Não podendo xingar o patrão que o rouba, o operário

provocava também a incompreensão de escritores que

xinga os juízes das partidas e procura espancá-los, como se o

habitavam a cidade do Rio de Janeiro, como Genolino Ama-

bandeirinha mais próximo fosse o procurador da prepotên-

do, um pacato cronista dos anos 40, irmão do acadêmico

cia, do arbítrio e dos sinais do mundo injusto que o oprime.

Gilberto Amado. Em pleno período de guerra internacional,

E você, homem de esquerda, que deu, não nego, aquela série

quando o mundo vivia sob a ameaça da ascensão nazi-

de romances úteis, os quais no fundo são a homeopatia gata-

fascista, o destempero de José Lins na comemoração do

funhada de Casa-Grande & Senzala, você que tem procurado

tricampeonato carioca do Flamengo de 1944 – o escritor

ter nos últimos tempo diretivas progressistas, é quem pactua

dissera que o título rubro-negro era mais importante que a

na exaltação mórbida desse novo ópio, descoberta e enviada

vitória aliada contra os alemães na Batalha de Stalingrado

para cá pelos neo-romanos, amáveis civilizados saídos do conú-

- chocara Genolino Amado. Em crônica intitulada “Bacha-

bio imperialista de Disraeli com a Rainha Vitória. É você quem

relismo esportivo”, o autor satiriza a figura do bacharel

defende, histérico e incisivo, a exploração de rapazes pobres,

que, saído dos círculos literários, das repartições públicas

bruscamente retirados de seu meio laborioso, para o esplendor

e das assembléias políticas, migrava para os campos de

precário dos grandes cartazes e dos grossos cachês, a fim de

futebol. Em sua nova atividade, essa bizarra personagem

despencarem depois de lá e ficarem como os potros quebrados

relatava dos cômodos assentos da cadeira especial aquele

nas corridas dos prados milionários.”

estranho cenário de torcedores a urrar e de 22 jogadores
a correr atrás de uma bola.

Na ótica marxista oswaldiana, a classe operária, ao

Mais contundente que Genolino Amado, Oswald de

invés da provisão e do fortalecimento da sua luta e da

Andrade, em sua crônica “Carta a um torcida”, de 1943,

sua consciência em uma sociedade de classes, descontava

fustigava de maneira direta o escritor José Lins do Rego,

sua frustração acumulada durante a semana no que para

logo depois que esse se envolvera em polêmica com a

o autor era um jogo irrelevante. Em detrimento da defesa

crônica esportiva de São Paulo. O romancista nordestino,

dos seus direitos contra a exploração diária a que era

que exaltava os “pretões do pé de ouro” e o “couro mágico

submetido, o trabalhador cumpria o papel de “palhaço

de Leônidas”, se serviria do futebol como um lenitivo para

da burguesia”, em um picadeiro a que os aristocratas e

a sua própria escassez literária e para a sua decadência

burgueses acorriam em suas horas de ócio. Por meio

intelectual. Em forma de ataque frontal, Oswald escrevia

da imagem de espetáculos como o circo e a corrida de

um libelo contra o futebol, denunciando-o como um ardil

cavalos, Oswald procurava mostrar de que maneira as

de origem imperialista:

manifestações populares possuíam funções ocultas na
sociedade capitalista, que transcendiam a aparência de

“Quem negará ao futebol esse condão de catarse circense em

ingenuidade e a idéia de um divertimento inocente dos

que os velhos sabidos de Roma lambuzavam o pão triste das

dias de lazer.
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Se o universo do trabalho era o lugar da espoliação

no romance e visto como meio de evasão, um entrave à

econômica, a esfera do lazer integrava-se a esse processo

organização das greves operárias dos trabalhadores em

através da dominação ideológica das classes populares,

Recife, num romance ambientado nos primeiros decênios

forjando suas vontades mais íntimas e definindo seus

do século XX.

desejos mais recônditos. Esses eventos populares eram

Já nas páginas de “Água-mãe” (1941), escritas ainda

também objeto de apropriação por parte da cultura de

sob o impacto da Copa do Mundo de 1938, o futebol

massas que se estruturava como um meio de inculcar

surge de forma mais nítida como temática ficcional na

valores, o que dava ensejo à reprodução da sociedade

obra de José Lins do Rego. Com o pano de fundo da

capitalista, tal como a isso se referiam de modo niilista os

paisagem solar das salinas de Araruama, envolta de uma

teóricos da Escola de Frankfurt, naquela mesma época. O

soturna aura de mistério, o romance narra entre outras

mais grave em “Carta a um torcida” era que tal massificação

tramas a história de um humilde rapaz, filho de pesca-

dos esportes contava com o beneplácito de escritores e

dores da região dos Lagos, que almeja a fama no futebol

intelectuais. A língua ferina de Oswald ironizava ainda

profissional do Rio de Janeiro. Saído de uma região do

em tom provocativo a “honrosa evolução” de José Lins

interior e de um pequeno clube amador, o Tamoio de

do Rego, que trocara a admiração do integralismo de

Cabo Frio, Joca é descoberto pelo Fluminense e ganha

Plínio Salgado pela veneração do futebol de Domingos

projeção na capital do país. A sua glória não impede que

da Guia.

se perceba a fugacidade da trajetória do ídolo nacional,
bem como as agruras inerentes à profissão. Longe de

“Fôlego e classe”: a resposta de José Lins do Rego

ser apenas condescendente com o esporte, o romance

Em que pese a força expressiva da pena e da verve de

de José Lins do Rego apontava problemas crônicos por

Oswald, escrita em forma de missiva desafiadora, vale a

que passa a vida de um jogador de futebol no Brasil. Para

ponderação de que o autor de “O rei da vela” desconsi-

isto, inseria a figura desse jogador de futebol na galeria

derava um elemento importante da vivência de José Lins

de personagens frustrados e de tipos sociais decadentes

do Rego: a sua obra de ficção. Obra ficcional cuja marca

do ficcionista, como o senhor de engenho e o bacharel, o

consistia, segundo o crítico Otto Maria Carpeaux, em ser

contador de histórias e o bacharel, o contador de histórias

a um só tempo o documento e o monumento, a obra de

e o cangaceiro.

arte e o testemunho histórico de uma época que se esvaía.

Glauber Rocha, em ensaio de juventude dos anos 50,

Já em “O moleque Ricardo” (1935), romance de eminente

quando ainda se dedicava à crítica de filmes e livros, cor-

caráter político, o tema da alienação dos trabalhadores

robora essa leitura pessimista feita por José Lins do Rego

se faz presente. A oposição entre as diversões populares

quanto ao jogador de futebol. O tom lúgubre da história

como o carnaval e a consciência de classe aparece de

e o desfecho trágico do jogador enquadram o futebol no

modo bastante claro. O próprio futebol é mencionado

universo romanesco característico do autor:
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“Joca, o jogador de futebol, é a manifestação em nosso romance

os homens fazem com os pés. Ironizam os que vão passar suas horas

desse ídolo nacional. José Lins, grande entusiasta e entendedor

vendo as bicicletas de um Leônidas, as tiradas de um Domingos.

desse esporte, exibe seus conhecimentos com descrições de

Para esta gente tudo não passa de uma degradação. No entanto

pelejas na melhor linha da crônica esportiva. Por outro lado,

há uma grandeza no futebol que escapa aos requintados.”

ultrapassando o devaneio, traça rápida, mas profundamente, o
roteiro geral do jogador de futebol: sua ascensão, seu auge na

A comparação entre o futebol no Brasil e as touradas

seleção nacional, sua queda brusca, sua morte na humildade e

na Espanha revela o horizonte intelectual em que se situava

no esquecimento de onde veio. Joca morre ali mesmo, sentado

José Lins do Rego. O autor trabalhava com polaridades

na porta da casa, olhando tristemente a lagoa.”

como o erudito e o popular, o civilizado e o selvagem,
os intelectuais e o povo, as manifestações populares e a
identidade nacional. A exemplo de um Ernest Hemingway,

A resposta de José Lins do Rego aos questionamentos

de um André Maurois e de um Albert Camus, José Lins do

levantados por Oswald de Andrade sairia na imprensa e

Rego era um membro do círculo de letrados que se mostrava

seria publicada em livro dois anos mais tarde, no ensaio

sensível àqueles eventos esportivos de massa. Ao contrário

“Fôlego e classe” (1945). Embora de maneira indireta e

da tradicional postura de elite, para quem o paradigma de

implícita, José Lins do Rego rebatia o teor das críticas de

escritor se situava na erudição livresca, José Lins do Rego

Oswald de Andrade e justificava a sua adesão ao futebol.

defendia o postulado típico do Modernismo, segundo o

A alienação, nesse caso, era uma propriedade de eruditos

qual o saber tinha de ser extraído da experiência cotidiana

e de letrados, esnobes incapazes de vislumbrar a magni-

e da aprendizagem com as fontes da cultura popular.

tude das diversões populares:

A tourada na Espanha, de acordo com o autor de “Meus
verdes anos”, longe de ser uma manifestação primitiva,

“Muita gente me pergunta: mas o que vai você fazer no futebol?

constituía o “retrato psicológico” do país e daquilo que o

Divertir-me, digo a alguns. Viver, digo a outros. E sofrer, diriam meus

povo espanhol elegeu de forma espontânea como a sua

correligionários flamengos. Na verdade uma partida de futebol

mais lídima expressão. Já o futebol no Brasil desencadeou

é alguma coisa a mais que bater uma bola, que uma disputa de

uma identificação popular cujo significado extrapolou

pontapés. Os espanhóis fizeram de suas touradas espécie de retrato

a dimensão esportiva e pedagógica e atingiu o sentido

psicológico de um povo. Ligaram-se com tanta alma, com tanto

mais amplo de festa e de arte coletiva. Configurava-se

corpo aos espetáculos selvagens que com eles explicam mais a

como um bem material e espiritual da sociedade brasileira,

Espanha que com livros e livros de sociólogos. Os que falam de

menosprezado pela maioria dos seus bacharéis – dentre

barbarismo em relação à matança de touros são os mesmos que

os quais, diga-se de passagem, Oswald não se incluía

falam de estupidez em relação a uma partida de futebol. E então,

– impossibilitados de compreender, com uma visada su-

generalizam: é o momento da falta de espírito admirar-se com o que

perficial, o seu sentido mais profundo.
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o espetáculo de sua predileção na década de 1920.

Uma tentativa de análise do confronto acima relatado

À tentativa, pois, de se traçar um juízo de valor de-

deve orientar-se no sentido do entendimento menos das

finitivo do futebol brasileiro a partir da ótica de nossos

pessoas e das suas posições muitas vezes apaixonadas, e

escritores, a perspectiva histórica contribui para detectar

mais do teor das idéias e das posições em jogo. Assim, o

muitas dessas leituras reificadoras do fenômeno futebo-

contraste pode ser colocado nos seguintes termos: aquilo

lístico. Ela possibilita ainda uma melhor compreensão

que para Oswald dizia respeito à cultura de massas e à domi-

do sentido fluido e semovente dessa prática no Brasil,

nação de classes, para José Lins do Rego pertencia à cultura

liberando-a de uma visão estanque e essencialista, que

popular e à expressão mais legítima da nação; aquilo que

se traduz em estereótipos e jargões tais como “país do

para o primeiro era uma válvula de escape, para o segundo

futebol”, “futebol-arte” e “paixão nacional”, todas elas

era um sinal de vitalidade de uma arte social através da

expressões arraigadas no imaginário do país durante a

qual os povos ao longo do tempo se auto-representavam;

segunda metade do século XX.

enfim, aquilo que para Oswald de Andrade remetia à idéia
de conflito, degradação e mistificação do proletariado, para

bernardobuarque@gmail.com
O articulista é professor substituto de história contemporânea da UFRJ

José Lins do Rego remetia à idéia de congraçamento, comunhão e plenitude da vida de um povo.
Além disso, um dos aspectos revelados por essa confrontação era a condição dinâmica assumida pelo futebol
ao longo da primeira metade do século XX. No decurso
das décadas, com base nas crônicas dos escritores, podiase perceber de que maneira o futebol se revestia de um
discurso que ora o identificava a modismo estrangeiro,
ora a genuíno esporte nacional; que ora o relacionava a
um fenômeno moderno, ora a um jogo tradicional; que
ora se revestia de apanágio moral da educação física e da
eugenia das raças, ora de matéria lúdica, própria ao deleite
estético. Essas sucessivas ressignificações mostravam não
só a pluralidade de visões sobre o tema do futebol, como
o intenso processo de transformação dos esportes no
país. O próprio Oswald, em outras ocasiões, já se havia
referido de maneira benevolente ao futebol, sem contar
que o circo, imagem utilizada no ataque ao futebol, fora
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“A vida não se pe
rdeu, foi só o te
mpo

Eleonora Rosset

E

ntão eu estava dançando salsa com um vestido curto vermelho e quando meu parceiro
girava forte a barra levantava de um jeito que
dava pra ver minha bunda durinha e os caras ficavam
todos loucos e ai você entrava e ficava parado atrás
de uma coluna com o cachecol cobrindo o rosto pra
eu não te ver mas eu te vi e fingi que não vi porque
queria mesmo era te provocar era só o que eu queria
te provocar com minha bunda durinha zanzando pra
lá e pra cá e não era salsa não eram os gipsy kings e
eu dançava o bamboleio bamboleio que é meio salsa
meio flamenco uma coisa que enlouquece os caras
quando a gente tem a bunda durinha e um vestido
vermelho curto feito o meu mas nisso você tirou o
cachecol e foi chegando pro meio da pista e me puxou
forte e meu parceiro ficou parado sem saber o que
fazer até que uma mulher que dançava sozinha saiu
com ele mas pra ela ninguém olhava porque ela não
estava de vermelho e não tinha a bunda durinha nem
o meu jeito de girar e a gente ficou olhando um para o
outro no meio da pista e todo mundo em volta parado
tenso pensando xi vai sair morte mas não era tango
era bamboleio e você só queria me dizer e dizer pra
todo mundo que eu era sua só sua e aquela bunda
durinha e tudo que estava embaixo daquele vestido

que passou”

vermelho te pertencia e também a minha alma o meu
destino o meu pensamento e cada segundo do meu
presente inclusive o bamboleio mesmo que você não
soubesse dançar nem ele nem coisa nenhuma eu era
quase uma menina mas já tinha a malicia de saber
que os caras enlouquecem quando vêm uma barra
de vestido vermelho levantando sem mais nem porém
deixando entrever uma bunda durinha e aquela dança
me tirava do sério se é que eu sabia o que é ser uma
pessoa séria naquele tempo e eu girava por dentro e o
mundo era todo bamboleio girando por girar sem mais
nem porem e eu ficava leve e minha alma meu destino
meu pensamento saiam pelos poros e eu girava tanto
que me sentia subir subir subiiir que nem uma rodela de
fumaça do mata-inseto da casa da minha vó e era como
se eu pairasse acima do ciúme e do tempo e eu não
tinha nem dor nem pertinência nem memória quando
bamboleava com meu vestido vermelho e a única coisa
que eu sabia era que os caras estavam loucos por mim
e era só o que eu sabia e queria da vida e nem você eu
queria pra dizer a verdade você só entrou na historia
porque a historia da vida da gente não bamboleia mas
simplesmente chega e tira o disco e para tudo e joga
a gente no chão feito um inseto morto pela fumaça
do mata inseto da casa da minha vó.
consuelo@uol.com.br
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