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Pela extensão da capacidade 
humana de devastar, a criação 
do universo deve ter sido um 
acidente, sem dúvida. E, aliás, hoje 
testemunhamos um acidente de 
cósmicas proporções. Nem mesmo a 
mente singular que o temor dos 
simples atribui à curiosa figura 
do Demo seria tão cuidadosa 
a ponto de preconceber o que 
a mente, ou vísceras, de suas 
putativas criaturas seria capaz de 
conceber. Sem risco de imodéstia, 
é mais do que possível, certo, 
que a humanidade não necessita 
qualquer ente extraterreno 
para nutrir a usina de invenções 
com que ela presume aliviar suas 
tensões ou semear peculiares 
códigos de justiça ou vingança.  
A humanidade se basta a si mesma.  
É seu próprio inferno.

recado
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“REDPEacE”

H
á um caldeirão de ódio 
escorrendo como lava de 
pele carcomida, unhas 
sujas e ossos partidos 

sobre os municípios de Normandia, 
Pacaraima e Uiramutã, situados no 
nordeste de Roraima. O sol nasce 
cáustico na improvável cor púrpura. 
Uma craca imunda parece ter grudado 
como um limo seco naquelas terras 
e seres, aprisionando a razão nessa 
nauseante mistura. Os homens são 
hienas dos homens, e sua carniça é 
fétida. Há riqueza, mas ela não é usu-
fruída. A alma é moeda de troca da 
aguardente que anestesia a vida dos 
que se detestam. E a cachaça desce 
em litros por entre os lábios secos de 
poeira e dentes cariados. Uma larva 
disforme se arrasta sobre ideias dís-
pares e interesses desavergonhados, 
deixando um rastro oleoso desde a 
fronteira com a Venezuela na direção 
dos rios Tacutu, Mau e Miang, onde o 
horror se banha obscenamente. A terra 
se revolve de nojo. Seja bem-vindo ao 
inferno de Raposa/Serra do Sol.

Quintal de um território impossível, 
quer seja pela penúria, abandono, ambi-
ção, falta de decoro e, tradicionalmente, 
pelo ódio, muito ódio, a história de 

atual da América do Sul. Raposa/Serra 
do Sol se insere no chamado “maciço 
das Guianas”, delimitado basicamente 
pelos rios Amazonas-Negro, ao Sul, e 
Orenoco, ao Norte. Desde as primeiras 
entradas colonizadoras na América 
do Sul se falava que essa seria uma 
região riquíssima em ouro, de onde 
os incas teriam buscado riquezas de 
seu império, já que o Peru é pobre 
em jazidas. As lendas falavam que o 
Tuxaua local cobria-se de ouro em 
pó, e os espanhóis o chamavam de 
El-Dorado.

Já naquele tempo os ingleses e seus 
aliados batavos estavam formando o 
que viria a ser o cartel do ouro; do-
minando o comércio onde houvesse 
o precioso metal lá estariam os inte-
resses britânicos. Algumas vezes para 
se apoderar. Outras para impedir a 
exploração. Toda região, por bula pa-
pal, pertenceria à Espanha, mas aquela 
área foi intensamente disputada por 
Inglaterra e Holanda no final do século 
XVI e o início do XVII. Atacados ao 
norte e ao sul do maciço, o rei Felipe 
II da Espanha e Portugal transferiu o 
vale do Amazonas da Espanha para 

Raposa/Serra do Sol remonta a tempos 
de menos trevas, ainda que sombrios. 
Segundo uma sumidade no assunto, 
o coronel Gélio Fregapani, o desva-
rio de Raposa/Serra do Sol nos dias 
que seguem tem origem na “Questão 
do Pirara”. Sim, parece um anagrama 
somente decodificável por iniciados. 
Mas é possível traduzir em linguagem 
corrente o que significa esse cadafalso 
de valores chamado Raposa/Serra do 
Sol. Trata-se de uma região repleta 
de silvícolas bêbados em guerra com 
arrozeiros em guerra com padres en-
treguistas e falsos ambientalistas em 
guerra com militares em guerra com 
juízes em guerra com o governan-
te do estado, inebriados todos pela 
perda de razão provocada por uma 
terra rica em recursos polimetálicos, 
mas exterminadora de qualquer moral. 
A Raposa se desgarra do Brasil para 
vagar em um limbo sem honra.

Nas primevas eras geológicas, após 
o maciço brasileiro ter se destacado da 
Gondwana, uniu-se a ele outro maciço 
menor, tocando onde hoje é o estreito 
de Óbidos. Posteriormente, ergueram-
se os Andes, completando o contorno 

A Raposa se desgarra do Brasil para vagar 
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Portugal. Nós (os luso-brasileiros), que 
já havíamos vencido os franceses no 
Maranhão, também vencemos as forças 
britânicas e holandesas que se haviam 
instalado ao longo do Amazonas e 
afluentes e as expulsamos daquilo 
que seria a nossa terra. Isto significa 
que conquistamos a Amazônia aos 
ingleses, holandeses e franceses. Não 
aos espanhóis; estes, nossos rivais no 
Prata, foram nossos parceiros na Ama-
zônia. Dessa epopeia resultou a posse 
portuguesa do imenso território, que 
recebemos de herança.

No Caribe, os espanhóis não conse-
guiram manter totalmente suas posses, 
permanecendo a Holanda e a França 
com vastas áreas. Em certo momen-
to, Inglaterra e Holanda entraram e 
a primeira apoderou-se da parte do 
território sob domínio holandês, for-
mando a Guiana Inglesa. No início do 
século XX ainda avançaria sobre os 
mal defendidos territórios brasileiros 
e venezuelanos. Sob a alegação de 
que o Brasil maltratava os índios e 
que aqueles pediam sua proteção, a 
Inglaterra ocupou militarmente um 
trecho da área, o único de campo limpo, 
rico em ouro e diamantes, e hoje se 
sabe também em petróleo. Submetida 
a disputa à arbitragem do rei da Itália, 
este dividiu a área ficando dois terços 

para a Inglaterra. Apesar do incontes-
tável direito brasileiro, ninguém ousaria 
contrariar a potência hegemônica de 
então. O caso é conhecido em nossa 
História como a “Questão do Pirara”. 
Chama atenção o fato de o pedaço 
de terra que permaneceu brasileiro 
corresponder praticamente à região 
de Raposa/Serra do Sol.

“Em algum lugar do interior sente que 
a selvageria, a mais extrema selvageria, 
o cercou – toda aquela vida misteriosa 
que se agita no ermo das florestas, nas 
matas, no coração dos selvagens. Não 
há iniciação em tais mistérios. Ele tem 
que viver em meio ao incompreensí-
vel, que é igualmente detestável. E há 
ainda um fascínio que opera sobre ele. 
O fascínio do abominável. Imaginem 
os crescentes arrependimentos, o an-
seio de fugir, o desgosto impotente, a 
capitulação, o ódio”.*

A Raposa tem formato de ave de 
rapina. No mapa do conflito entre indí-
genas e arrozeiros, aparece quase toda 
espetada de malocas – uma parte bem 

menor esteve ocupada pelos rizicul-
tores expulsos pelo governo federal. 
O conflito por aquela terra sangrenta 
atinge 1,7 milhão de hectares, corres-
pondente a 12 vezes o tamanho da 
cidade de São Paulo e 47% do estado 
de Roraima. É nessa região que algum 
dia os aborígines correram livres, nus e 
soltos pelos cerrados, desprovidos do 
mal e abençoados pelas emanações 
do sagrado Lago Caracaranã. Mas isso 
tudo foi antes de Lúcifer ir morar na-
quelas fronteiras.

o
s índios foram os pri-
meiros residentes da 
Raposa, a maioria deles 
da etnia macuxi. Hoje 

vivem naquela área 20 mil silvícolas. 
Estima-se que tenham sido extermi-
nados mais da metade nos últimos 30 
anos, parte por fazendeiros, parte pelo 
próprio ódio intrarracial dos indígenas. 
Mais tarde, a Polícia Federal, a Polícia 
Civil e os próprios militares viriam bailar 
nessa contenda de desesperados. A 
guerra de todos contra todos faz lem-
brar o inferno pictórico de Hieronymus 
Bosch. São homens e não animais, 
que, pintados com pigmentos de frutas 
exóticas, esfaqueiam seus iguais. Os 
humanos não são humanos. 

em um limbo sem honra
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A controvertida história dos mora-

dores da Raposa/Serra do Sol remonta a 
mais de um século, muito antes mesmo 
dos igaricós, a mais arredia e temida 
das sociedades indígenas, manterem 
seus tardios e esporádicos contatos 
com servidores da Funai, missionários, 
militares e garimpeiros. A ocupação 
por não índios, segundo um caderno 
especial publicado pelo jornal Estado 
de São Paulo, antecede a 1919, quando 
o antigo Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI), ao iniciar a demarcação física 
da área, já havia constatado algumas 
ocupações por fazendeiros.

c
om o passar dos anos, o 
próprio governo federal, 
diante do vazio popula-
cional em diversas áreas, 

passou a fazer aforamentos, com base 
na Lei número 1.114/60. Segundo o 
mesmo Estadão, como esses afora-
mentos caíram em comisso (perda 
do direito de um contrato em razão 
do não cumprimento do acordado), 
consolidou-se o domínio pleno de 
muitos fazendeiros em terras de al-
deamento extintos. A esse respeito, 
foi inclusive editada a Súmula 650 do 
STF, que diz que “Os incisos I e XI 
do art. 20 da CF não alcançam terras 
de aldeamentos extintos, ainda que 
ocupadas por indígenas em passado 

remoto”. Isso significa que tais terras 
não pertencem à União e são válidos 
os títulos de propriedade resultantes. 
Esses títulos de propriedade foram 
sendo transferidos por sucessão he-
reditária ou alienação onerosa para 
muitos dos fazendeiros da Raposa, 
inclusive rizicultores. Tudo parecia estar 
salvo pela letra da Lei. Mas, punhados 
de arroz seriam tão letais quanto as 
balas de fuzis. Ou flechas atiradas com 
o veneno da alma, com o privilégio 
da ausência de qualquer juízo.

“Tenho visto o demônio da violência, 
e o demônio da ambição, e o demônio 
do desejo ardente: mas, por todas as 
estrelas! Aqueles eram demônios for-
tes, robustos, de olhos injetados, que 
dominavam e conduziam homens – 
homens, estou dizendo. No entanto, 
parado na encosta da colina, tive a 
premonição de que no sol ofuscante 
daquela terra eu conheceria o demônio 
frouxo, de olhar débil e enganador, de 
uma loucura voraz e impiedosa.”

Não se sabe bem o que querem 
os índios de Raposa. Existem comu-
nidades indígenas mais próximas dos 
missionários, que desejam a expul-

são dos rizicultores. Outras são mais 
próximas dos ambientalistas e ONGs 
internacionais, que desejam uma Na-
ção à parte. E há também os índios 
mais próximos dos fazendeiros, que 
defendem sua permanência, sem a 
qual enxergam um oceano de mi-
séria e degradação. Os favoráveis à 
desocupação são ligados ao Conselho 
Indígena de Roraima. Já seus parentes 
da oposição, são ligados à Sociedade 
de Defesa dos Indígenas Unidos do 
Norte de Roraima (Sodiur).

O que os arrozeiros querem não é 
difícil de saber, se é que é possível ser 
linear em Raposa. Eles teriam chegado 
na década de 1970. Produzem hoje 
cerca de 160 mil toneladas de grãos 
por ano, em uma região às margens do 
Rio Surumu. Ocupam uma área corres-
pondente a 1% de toda a reserva, mas 
são responsáveis por 7% da economia 
do estado de Roraima. Recentemente, 
foram expulsos pela Polícia Federal 
em 300 caminhões, após decisão do 
STF que, há poucos meses, sancionou 
a homologação feita pelo presidente 
Lula, em 2005, de demarcação em área 
contínua. Os rizicultores, na ocasião, 
prometeram voltar e, com cânticos de 
guerra, relembraram a chacina do dia 5 
de agosto de 2005, quando balearam 
nove índios numa versão amazonense 
da Noite de São Bartolomeu.

letais quanto as balas de fuzistao 
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n
ão há mocinhos nem 
bandidos na Raposa/
Serra do Sol, todos 
são igualmente des-

regrados, devassos e inimigos do bem 
querer. As denúncias surgem como 
fogo cruzado e, envolvem, além dos 
índios e fazendeiros, outros protago-
nistas, como os missionários, ONGs, 
policiais, políticos, militares e ambien-
talistas. As comunidades indígenas, 
que já sangraram rizicultores, acusam 
o homem branco não só de invadir 
suas terras, mas também de envenená-
los. Esses agricultores, incentivados 
pelo governo estadual, que subsidia 
o calcário, principal insumo para pro-
dução do arroz, estariam degradando 
o ambiente e usando indiscrimina-
damente agrotóxicos nas lavouras, 
causando a poluição dos igarapés e 
dos rios, e sérios problemas de saúde 
para os índios. Os índios não deixam 
o conflito a preço de quinquilharia. 
”Se o STF revir a demarcação, vamos 
reunir cinco mil guerreiros e fazer a 
desocupação das terras na ponta da 
faca”, afirmou o líder indígena Martinho 
Macuxi Souza. Outro líder, Jecinaldo, 
“prometeu bloquear três estradas 
estratégicas, que dão acesso para a 
Guiana, a Venezuela e Manaus”.

O governador de Roraima, José 
de Anchieta Júnior, não enxerga os 
silvícolas como criaturas ingênuas e 
destituídas da semente do mal, mas 
sim seres aculturados e a serviço de 
interesses econômicos enrustidos. Se-
gundo ele, Raposa “vai se transformar 
num verdadeiro zoológico humano, sem 
a menor condição de sobrevivência. 
Sem o contato com o branco, o que 
vamos ver lá serão animais humanos”. É 
bom que se diga que José de Anchieta 
não é nenhum jesuíta nessa história, 
mas parte interessada até o pescoço. 
Perdeu centenas de eleitores e uma 
parcela expressiva da renda do estado, 
além de ganhar um problema social 
respeitável com a falta de ocupação 
e terra dos ex-rizicultores. Os bons 
princípios são um bicho brabo e arisco, 
ausente do riscado monotemático da 
amoralidade de Serra do Sol.

Há um vácuo de civilidade naquele 
rincão, onde 100 índios tikunas foram 
massacrados pelo chumbo de espin-
gardas de fazendeiros e matadores 
contratados para a derrama de sangue. 
O assassinato está no DNA da Raposa. 
Mas a violência se sucede em um palco 
bizarro, no qual um projeto interna-
cional de intervenção da Amazônia 

encontra sua acolhida junto a índios 
de direita, acumpliciados com ONGs 
de araque e empresas transnacionais, 
e encontra resistência por parte de 
rizicultores nacionalistas, porém racistas 
e truculentos. Que atores mais grotes-
cos poderiam encenar essa tragédia 
burlesca? Que anomalia nacional seria 
tão disforme e sem nexo?

“E por um momento parecia como 
se eu também estivesse enterrado numa 
vasta sepultura de segredos indizíveis. 
Sentia um peso intolerável oprimindo-
me o peito, e o cheiro de terra úmida, 
da presença invisível e vitoriosa da de-
composição, as trevas de uma noite 
impenetrável...”.

Há 32 anos, muito antes de o Príncipe 
Charles participar, pessoalmente, do 
treinamento das tropas britânicas em 
Guerra na Selva, embrenhando-se na 
Guiana, bem nas franjas da Raposa – 
inclusive fazendo incursões noturnas em 
vilarejos brasileiros na fronteira, o que 
provoca calafrios nos nossos militares 
–, chegaram os padres. Trouxeram fé, 
inflexibilidade, desejo de propriedade 
e ideias sobre uma futura nação indí-
gena. Na comunidade de Maturuca, 

Os padres trouxeram 
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também chamada de “Brasília”, está 
instalada a sede do Conselho Indígena 
de Roraima (CIR), certamente o mais 
controverso dos protagonistas dessa 
ópera de abismos institucionais. O CIR 
foi originalmente pensado como uma 
organização para conter o abuso de 
cachaça entre os indígenas e iniciar a 
mobilização em torno da questão da 
posse da terra. Hoje, os padres ofere-
cem a outra face, mas não escondem 
o ódio dos fazendeiros.

R
eza a lenda que o CIR vai 
muito além da sua missão, 
e estaria, inclusive, prepara-
do para prestar assessoria 

aos índios para a construção de projetos 
hidrelétricos e de mineração. Que os 
índios querem desobstruir o impedi-
mento legal para usar livremente sua 
terra, regulamentando a mineração, é 
verdade conhecida até pelo carteiro 
do Congresso. Mas o CIR é ainda mais 
satanizado. Segundo texto de Daniel 
Hirata e José César Magalhães para a 
revista “Brasileiros”, a entidade seria um 
braço de ONGs intervencionistas, cujo 
objetivo é o rasgo da soberania nacional 
e alienação de riquezas naturais. O que 
pode parecer uma implausível teoria 
conspiratória é um argumento corrente 

na opinião dos moradores da capital 
Boa Vista. Há convicção da existência 
de biopirataria internacional na região. 
Praticamente não existem na cidade 
residentes favoráveis à demarcação 
contínua de Raposa/Serra do Sol.

O atual presidente dos tuchawas, 
Dionito, espécie de ministro do CIR 
junto às nações indígenas, confirma 
o sonho de fazer da independência 
da Raposa um nirvana. “Os índios vão 
administrar os recursos aqui. Vamos 
criar um plano de desenvolvimento que 
passa pela agricultura, pecuária, turismo, 
além de gerir, de forma autônoma, a 
saúde, educação e infraestrutura de 
transportes”. Por que não hidrelétri-
cas? E por que não mineração? Pois há 
menos método do que loucura nesse 
festim tresloucado da floresta. Segun-
do O Globo, de 5 de maio de 2009, o 
CIR articula parcerias com o MST do 
Rio Grande do Sul para o cultivo de 
arroz orgânico em Raposa/Serra do 
Sol, “pois quer parcerias fortes e não 
viver de migalhas”. Se pensar que os 
rizicultores expropriados também se 
tornaram sem terra e poderiam apelar 
para o MST, a falta de recursos de uns 
e o pleno usufruto de propriedade 
de outros se transformaria em uma 
amálgama indizível. Diabólico!

Que alguns queiram que a Raposa 
vire uma potência, tudo bem, mas o 
dissenso tem maior envergadura nesta 
terra pedinte de benção. A própria 
Igreja se cinde entre as grandes obras 
e o repúdio ao desenvolvimento. Se 
depender do bispo de Xingu e presi-
dente do Conselho Indigenista Mis-
sionário (CIMI), Dom Erwin Krautler, 
segundo reportagem da Agência Folha 
de Indaiatuba, as 48 obras do PAC, do 
governo federal, afetam diretamente 
as terras indígenas. Segundo ele, o 
“PAC é autoritário e arrogante, pois as 
populações atingidas não são ouvidas 
sobre as obras em tempo hábil”. D. 
Erwin diz que os “principais impactos 
são sociais e ambientais, com projetos 
de transformação de leitos de rios em 
hidrovias, construção de usinas hidre-
létricas, utilização de terras indígenas 
para passagens de gasodutos, minero-
dutos e linhas de alta tensão”. O bispo 
anda escoltado por policiais em Xingu, 
por estar ameaçado de morte, não 
se sabe se pela defesa dos silvícolas, 
por motivos particulares ou devido à 
oposição ao PAC.

ideias sobre uma futura nacao indigena
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O fato é que os índios estão sentados 
em cima de uma riqueza demoníaca, 
capaz de transformar um decalque 
no mapa do Brasil em um borrão de 
sangue na nossa geografia. Pertencem 
aos aborígenes enormes jazidas de 
nióbio, urânio, ouro, estanho e até 
petróleo (Bacia do Tacutu), que, se não 
chega a ser um pré-sal, é considera-
do um ambiente geológico bastante 
promissor por técnicos da Petrobrás. 
Se os índios são considerados inim-
putáveis e proibidos de explorar os 
minérios da Raposa, por que aborto 
de raciocínio as riquezas deverão ficar 
relegadas no fundo do subsolo ou 
afloradas a céu aberto, bem ao lado 
da fronteira com os países vizinhos, 
ou mesmo cortadas por pistas de ae-
roportos clandestinos? Mais simples 
talvez fosse criar uma “Indiobrás”, o 
que teria alguma lógica, algo proibido 
nesse reino do absurdo..

“Fôramos apartados da compreen-
são de nossas referências; deslizávamos 
por ali como fantasmas, perplexos e 
intimamente horrorizados, como ho-
mens normais estariam diante de uma 
explosão de entusiasmo no hospício. 
Não podíamos compreender por que 
estávamos longe demais..”

Há forasteiros de todas as origens 
e aventureiros capazes de tudo abriga-
dos no intestino da Raposa. É ali que 
chafurdam os interesses inaceitáveis. 
Há quem os acalente, contudo, sobre 
o manto de denominações mais su-
aves. Aos índios o que é dos índios. 
No setor militar, somente a coesão e 
obediência ao chefe supremo das Forças 
Armadas, o presidente Lula, conteve 
o vulcão. A corporação considera a 
demarcação em faixa contínua abomi-
nável e repudia, em silêncio, a decisão 
do STF, que despreza a soberania em 
nome de uma discutível interpretação 
constitucional. Discutível para quem, 
cara-pálida. Mas, o dito e repisado é 
que os militares não concordam com 
essa escolha. E quando instados a co-
operar com a retirada dos não índios, 
recusaram a executar a missão. Não 
expulsariam brasileiros com título de 
posse das suas terras.

Um dos mais ativos participantes do 
contencioso geral e irrestrito de Raposa/
Serra do Sol, o estamento militar não 
se fez de rogado: o Estado Maior das 
Forças Armadas, por meio do aviso 

número 03157/SC-2/EMFA declara ser 
“após acurada análise...de parecer to-
talmente contrário à demarcação da 
denominada área indígena Raposa/
Serra do Sol, pelos seguintes motivos: 
a) a faixa de fronteira é uma região 
especial para o País e as pessoas que 
lá vivem devem estar conscientizadas 
das peculiaridades da área e de que 
devem estar prontas para participar e 
ajudar, no que for possível, na garantia 
da Segurança e Defesas Nacionais... É 
pois do interesse da Segurança e De-
fesa Nacional que a faixa de fronteira 
seja habitada dos cidadãos no pleno 
exercício de sua cidadania”.

P
rossegue o EMFA: “No ce-
nário internacional atual 
estão sendo apresentadas 
novas tendências a modi-

ficar o entendimento jurídico basilar, 
que rege a condução das relações in-
ternacionais. Essas teses advogam a 
soberania limitada ou restrita, o dever 
de ingerência de um estado noutro, a 
ajuda humanitária a minorias, mesmo 
sem o consentimento do país hospe-
deiro dessa minoria. Assim, a existência 
de comunidades indígenas na faixa 

balootOaffkOos indios estao sentados em 
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de fronteira, com populações ainda 
não integradas à comunhão nacional, 
poderá ser, em futuro próximo, um 
convite para a criação de enclaves 
ou zonas de exclusão por conta de 
pressões internacionais. Nesse caso, 
se houver confronto armado, é im-
portante registrar que as próprias 
populações indígenas serão as mais 
prejudicadas”.

A
síntese do pior pe-
sadelo militar pode 
ser encontrada no 
comunicado formal 

do Christian Church World Council, 
intitulado “Diretrizes Brasil” e dirigido 
às Organizações Sociais Missionárias 
no Brasil. O documento preconiza, en-
faticamente, como dever: “prevenir, 
impedir, lutar, insistir, convencer, enfim 
esgotar todos os recursos que, devida 
ou indevidamente, possam redundar 
na defesa, na segurança, na preser-
vação desse imenso território e dos 
seres humanos que o habitam e que 
são patrimônio da humanidade e não 
patrimônio dos países cujos territórios, 
pretensamente, dizem lhes pertencer.” 
Sutil como um soco na cara.

“A lâmina penetrara fundo, desapa-
recendo, depois de provocar um talho 
horrível, uma poça de sangue estendia-
se no chão, parada, reluzindo.. Surgiu 
então das profundezas da mata uma 
longa e receosa espera. Algo como o 
melancólico temor e extremo desespero 
que se imagina quando foge da terra a 
última esperança. Havia uma grande 
comoção na floresta; a chuva de dardos 
cessara, uns poucos projéteis cortavam 
o ar zunindo agudamente..”.

Imagine um refogado com serpen-
tes, asas de morcego, pé de coelho 
e pena de urubu, pois o sarapatel de 
Raposa/Serra do Sol supera tudo em 
estranheza. São boas e más intenções 
que se misturam, confundindo seus 
propósitos, transmutando ideais em 
uma alquimia que leva a todo o tipo 
de perversões. Pisoteiam-se o verso, 
o reverso, o anverso do reverso. Os 
religiosos então estão todos represen-
tados em Raposa, muitas vezes tocan-
do metaforicamente o tam tam dos 
tambores de guerra. O Bispo Macedo 
é um dos que pontificam, sendo re-
presentado pela Sociedade de Defesa 
dos Indígenas Unidos do Norte de 
Roraima (Sodiu). Os evangélicos, ao 
contrário dos católicos, queriam que os 
fazendeiros e rizicultores ficassem na 

região. Segundo o índio José Brasão, 
do Sodiu, há risco de um conflito de 
dimensão ainda maior entre as nações 
indígenas, que agora vão ter que decidir 
entre si a exploração de 1,7 milhão de 
hectares. Ou seja, qualquer que seja 
o arranjo haverá guerra em Raposa/
Serra do Sol.

Apenas por curiosidade, vale a 
referência da presença dos tucanos, 
bicando a pele lustrosa da Raposa. 
Não, antes que você pense, não é FHC 
o combatente emplumado, mas o ex-
ministro e deputado Paulo Renato de 
Souza, que se engajou na batalha en-
xergando conspirações muito além do 
que a vista permite. Segundo Paulo 
Renato, há uma linha torta que liga 
Collor a Lula, ambos cedendo ao po-
deroso lobby de ONGs internacionais. 
O principal porta-voz dos interesses 
alienígenas, conforme o tucano, é o 
também ex-ministro Marcio Thomaz 
Bastos, a quem coube esfaquear a 
nação com a homologação da de-
marcação da Raposa como reserva 
de forma contínua. O ilustre deputado 
junta alhos com MST e garimpeiros e 
bugalhos com militantes petistas e a 
Liga Camponesa dos Pobres. E incen-
deia as Forças Armadas, lembrando o 
Comando Militar da Amazônia, que 

A umidade do ar fede. Esse lugar odiento 

“REDPEacE”
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considera o atual formato de Rapo-
sa/Serra do Sol uma combustão na 
fogueira. “É uma brincadeira de mau 
gosto patrocinada por quem tem o 
dever constitucional de defender a 
inviolabilidade do território nacional”. 
Pano rápido.

O coronel Gélio Fregapani diz que 
tudo o que foi dito sobre a Raposa são 
palavras ao vento caso seja omitido o 
nome e interesse das empresas e orga-
nizações representadas sob a fachada 
de ONGs indigenistas e ambientalistas. 
Há tinturas de uma teoria conspiratória. 
Mas quem disse que a conspiração 
não é verdadeira? Afinal, por que não 
haveria interesses nas riquezas da Serra 
do Sol? De acordo com Fregapani, há 
um Estado-Maior, onde são elaboradas 
as diretrizes gerais; a UICN e o WWF. 
Este teria sido fundado com o objetivo 
de dirigir o movimento ambientalista 
mundial. Seus patronos são as gran-
des corporações britânicas, incluin-
do a Royal Dutch Shell, e fundações 
norte-americanas, como a Fundação 
Rockfeller e a governamental USAID. A 
WWF seria orientada, diretamente, pelo 
príncipe consorte britânico, que não faz 
nenhum segredo da sua participação. 
Fregapani lista ainda os integrantes 

da “tropa de choque”, representadas 
pelas ONGs de ação direta. Estas, por 
sua vez, são subdivididas entre Nature 
Conservancy, Environmental Defense 
Fund, Survivel International, Natural 
Resources Defense Council etc. e as 
organizações radicais, que, geralmente, 
protagonizam as ações de impacto, 
como Greenpeace, Amigos da Terra 
etc. A lista de Fregapani é muito mais 
extensa, mas preferimos ficar por aqui, 
afinal só os paranóicos sobrevivem.

e
nquanto essa legião desfila 
argumentos nos seus res-
pectivos universos paralelos, 
a Raposa solta gemidos 

lancinantes. Já não há o sangue viscoso 
escorrendo pelos postes, pela terra, nos 
riachos. Mas gigantescas centopeias 
continuam se arrastando por aquele 
chão de carniça putrefata. As moscas 
sobrevoam o cenário típico de filme de 
faroeste que sobrou depois da retirada 
dos não índios de Raposa/Serra do 
Sol. A Vila Surumu – segundo relato 
do jornalista Luiz Valério – palco de 
disputa entre as principais lideranças 
indígenas do estado, está praticamen-
te abandonada e sitiada por policiais 
em campana. O clima de desolação 

odiento nAo tem redenCAo

deixa os raríssimos passantes aflitos. 
Circula a notícia de que armas e mu-
nição entram livremente em reservas 
indígenas. Seria o prenúncio de que 
em breve acompanharíamos o desen-
rolar de uma verdadeira guerra entre 
índios de facções rivais como acontece 
nas favelas do Rio de Janeiro. Corre à 
boca pequena que os fazendeiros vão 
voltar, usando a tática de pequenas 
guerrilhas. É preciso marcar posição, 
porque haveria a esperança de uma 
mudança na decisão do STF, ainda que 
não fosse nesse governo. A umidade 
do ar fede. Esse lugar odiento não tem 
redenção. Lúcifer cavalga lascivamente 
a Raposa para todo sempre.

“Sim, eles vagavam aqui e ali com 
longos e absurdos cajados na mão, como 
um bando de peregrinos descrentes, 
enfeitiçados no interior de uma cerca 
podre... Uma nódoa de imbecil voraci-
dade pairava sobre aquilo tudo, como 
o bafejo de um cadáver. E lá fora, a silva 
silenciosa circundando essa mancha 
de terra desmatada surpreendeu-me 
como algo grande e invencível, como 
o mal ou a verdade...”. 

* Os trechos em itálico foram extraídos do 
romance “Coração das Trevas”, de Joseph 
Conrad, co-autor honorário deste artigo.

faro@insightnet.com.br
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ligação deu-se no intervalo da viagem. Interrompera, com 

brevidade, o charmoso roteiro de férias que avançava pela Europa 

– do Rio de Janeiro a Londres, desta a Paris. A capital francesa era 

a escala. “Descobri por que, apesar de toda a beleza, não gosto de 

Paris e dos franceses”, disse-me o jovem interlocutor do outro lado da linha e do 

Atlântico. “A França é um pais de Terceiro Mundo que deu certo, ou de Primeiro 

Mundo que deu errado. A gosto do freguês. A gosto do freguês”. Surpresa. E ele 

continua: “Paris é imunda, nada funciona, tudo é estatal (portanto, eficiência é um 

vocábulo sem sinônimo em francês) e não tenho dinheiro suficiente para aproveitar 

os maiores talentos indicados pelo Guia Michelin”. A conclusão não tardaria: 

“Prefiro Londres e Nova York”, vaticinou o amigo, ignorando o fato de que o civil 

service inglês e o serviço público francês originem-se do mesmo princípio – a 

crença numa burocracia profissionalizada, selecionada e promovida na base do 

mérito, devidamente organizado em carreiras e decentemente remunerado. Como 

se sabe, entretanto, neste quesito a fama francesa é cristalina. Não o condenei.

RETRATo Do “TuCANo” 
quANDo
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componente crítico singular, pelo 
menos a tirar pelas conclusões do 
referido viajante. “Sou um neolibe-
ral convicto. O PSDB não é”, meu 
amigo se apressou em esclarecer. 
O jovem tucano costuma revelar-se 
mais orgulhoso dos dogmas sobre 
os quais o partido se assentou do 
que o próprio partido. “Eu defendo 
abertamente as privatizações. O 
PSDB, não”. Mas, acima de tudo, 
rejeita a ideia de que o atual aturdi-
mento tucano e a falta de espinha 
dorsal resultam muito menos da 
falta do que dizer, explicar e propor 
e muito mais das trapaças da sorte 
e da incompetência em mostrar ao 
país seus méritos e feitos.

Essa dissociação entre o que faz o 
partido e o que pensa seu jovem 
partidário revela-se, com exemplar 
apuro, na internet. Jovens tucanos – 
como de resto todos os integrantes 

O jovem tucano costuma 
revelar-se mais orgulhoso 
dos dogmas sobre os 
quais o partido se assentou 
do que o próprio partido

interlocutor vem a tratar-
se de um jovem tucano 
e, embora provavelmente 
não chegue a consti-

tuir uma síntese deste ser político 
singular, espelha certa faceta de 
um organismo meio abstrato, meio 
concreto, orgulhoso de si e do que 
pensa, obcecadamente concentra-
do em denunciar as armadilhas da 
ineficiência estatal e enfaticamente 
aborrecido com o tamanho do Esta-
do (seja o francês, seja o brasileiro, 
o que importa para ele é denunciar 
o gigante a sufocar a sociedade 
civil). Ele exibe também o concu-
piscente interesse pela celebração 
do mercado como saída altiva para 
a eficiência e o desenvolvimento. 
Abomina o que considera o esfa-
celamento moral da política e da 
burocracia, tomadas de assalto por 
comissários petistas, inimigos públi-
cos nº 1 do tucanato jovem, adulto 
ou idoso (Do PT e de petistas se 
tratará adiante). Não menos impor-

tante, mostra-se ainda disposto a 
exorcizar a fantasmas que estorvam 
os meios para alcançar tais fins, 
como sindicatos, corporativismos, 
movimentos sociais diversos e 
outros personagens de pintura ru-
pestre da política e da economia. 

Mas, generalizações à parte, não 
é disto que se trata o PSDB? Sim e 
não. O jovem tucano não é exata-
mente filiado ao PSDB – em geral, 
sim. É, antes de tudo, um admira-
dor. Por dentro ou por fora. Ouvi 
de outro jovem tucano, um paulista 
de Santos, longo discurso sobre 
“o PSDB que queremos”. O que 
desejam, informou-me, é “O PSDB 
de Franco Montoro e Mário Covas: 
perto do pulsar das ruas, a fim de 
se construir uma nação mais justa, 
solidária, democrática, fraterna e 
republicana, com moralidade e aus-
teridade com as contas públicas”. 
Mas, dentro ou fora do partido, 
personagens do gênero exibem um 
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dos exércitos de juventudes parti-
dárias país afora – navegam com 
os ventos da rede. Espalham-se por 
blogs, websites, hotsites, twitters, 
Orkut, enfronham-se, enfim, no de-
bate e na mobilização virtuais. Re-
conhecem o poder de novas mídias 
para mobilizar, discutir, confrontar, 
xingar, enaltecer, divulgar-se, exibir 
o partido, suas ideias e a si mesmo. 
A juventude tucana paulista tem 
seu blog. A cearense, também. Do 
Amazonas ao Rio Grande do Sul, 
a mesma coisa. A divisão estadu-
al, por outro lado, estende-se por 
blogs ainda mais locais, produzidos 
pelos diretórios municipais. Mui-
tos publicam conteúdo de outros, 
formando uma extensa rede de 
reprodução de fatos e ideias. 

O “Ninho Tucano” (http://ninhotu-
cano.wordpress.com) é uma espécie 
de comitê central, ou blog central, 
resultado de uma mudança recente 

no partido. “Em novembro de 2007”, 
explica o blog, “o PSDB realizou a 
sua convenção nacional, onde refez 
votos em relação aos seus princípios 
e elegeu uma nova executiva. A ju-
ventude da legenda entrou em uma 
nova fase, com uma nova direção e 
novos projetos. “Ampliar o número 
de filiados, defender os valores do 
partido, se opor quando necessário, 
expor os méritos dos políticos e 
governantes do PSDB, representar a 
ponta de lança da legenda, utilizan-
do todas as maneiras possíveis para 
manter próximas as lideranças tuca-
nas da sua jovem militância. Esses 
são apenas alguns dos compromis-
sos a serem cumpridos pela JPSDB”. 
O “Ninho Tucano”, dizem, destina-se 
a reunir os filiados do PSDB entre 16 
e 32 anos “para o debate saudável e 
centro de informações de interesse”. 
São chamados de “internautucanos”.

Nem sempre, porém, a ocupa-
ção online se dá por integrantes 
do partido. É o caso do blog do 
Núcleo Tucano da Universidade de 
São Paulo (http://tucanusp.blogs-
pot.com), mantido por alunos de 
graduação e pós-graduação em 
Ciências Sociais (FFLCH), Direito 
(SanFran), Economia (FEA e ESALQ), 
Engenharia (Poli), Letras (FFLCH), 
Nutrição (FSP) e Química (São Car-
los). “O blog do Núcleo Tucano da 
USP, como o próprio nome escla-
rece, é ligado ao Partido da Social 
Democracia Brasileira, PSDB”, escla-
rece um dos organizadores. “Logo, 
é um tanto quanto esperado que 
aqui os colaboradores façam textos 
que sejam favoráveis a tal legen-
da”. O blog não dispensa o ataque, 
ou a defesa: “A USP não é petista. 
Eles são apenas mais barulhentos e 
têm apoio partidário”. Pretende-se 
crítico. “Nenhum partido é perfeito, 
muito menos o nosso. Mas continu-
amos tucanos, uspianos e, no meu 
caso, FEAno, com orgulho”, escreve 
um blogueiro.
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O “Tucanusp” deu um exemplo 
dessa conjugação entre criticidade 
e orgulho, quando um estudante 
reproduziu e analisou um editorial 
do jornal O Estado de S.Paulo – o 
Estadão, como se sabe, é uma das 
bíblias dos tucanos – que pôs o 
dedo na ferida no partido. Assim 
começa o editorial: “A reportagem 
no Estado de domingo, ‘Para voltar 
ao poder, PSDB aposta até na 
neurociência’, é um retrato de-
salentador da desorientação que 
os anos Lula infligiram à legenda 
oposicionista que em dias melhores 
se distinguia por reunir um patri-
mônio intelectual incomum para 
os padrões partidários nacionais. 
Com dois presidenciáveis de peso, 
o governador paulista José Serra e 
o seu colega mineiro Aécio Neves, 
mas desprovido de ‘discurso’, o 
sinônimo corrente de mensagem, 
os tucanos também tateiam em 
busca de um caminho para chegar 
ao eleitorado que decidirá a sorte 
da sucessão de 2010”. 

Inconformado como quem vê o 
filho pródigo cometer erros pri-
mários de conduta, o editorial diz 
adiante: “Em português claro, os 
tucanos não sabem nem o que 
dizer nem como dizê-lo. De tal 
modo Lula conseguiu assumir a 
paternidade da política econômica 
e dos projetos sociais implantados 

sobretudo no segundo mandato do 
presidente Fernando Henrique que 
67% dos entrevistados numa son-
dagem para este jornal, em 2007, 
apontavam o seu sucessor como o 
maior responsável pela estabilida-
de da economia. E vá um tucano 
dizer a qualquer dos 45 milhões de 
beneficiários do Bolsa-Família que o 
programa descende em linha direta 
do Bolsa-Escola do governo FHC 
e a reação variará entre a incredu-
lidade e o escárnio. Melhor faria, 
como Serra e Aécio já afirmaram 
que farão, se elogiasse a benesse e 
prometesse ampliá-la”. O editorial 
fala numa “catatonia desmoralizan-
te” entre os tucanos e sublinha que, 
mesmo “diante de um prato feito 
– os vexames em série proporcio-
nados pelos políticos no Congresso 
e respaldados pela complacência 
cínica do presidente da República –, 
o máximo que os tucanos fizeram 
foi ecoar burocraticamente, e olhe 
lá, as denúncias da imprensa”. E 
conclui que, para provocar emo-
ções, é preciso ter o que emocione 
– “e dessa matéria-prima o ninho 
tucano está vazio”.

Um jovem tucano, Lucas Iten Teixei-
ra, achou interessante o editorial. 
Mas divergiu. É que jovens tucanos, 
em geral, veem na “competência 
administrativa” um “ativo impor-
tante para o partido”. O problema, 
segundo eles, é que tal “ativo” 
não foi bem divulgado. “Em 2006 
falamos de eficiência administrativa, 
mas não falamos como isso afeta a 
renda, o desemprego etc. Daí não 
adianta. Por isso que a emoção aca-
ba sendo fundamental”, resigna-se 
o jovem Lucas, referindo-se à des-
coberta do PSDB de que as pessoas 
reagem mais vivamente quando os 
políticos apelam antes para as suas 
emoções do que para o seu lado 
racional (O partido apoia-se nas 
teorias do neurocientista americano 
Drew Westen). “Entendo a opinião 
do editorial dizendo que falta algo 
a mais. Mas não porque não tem, 
mas porque não mostra”. Volto à 
declaração do meu turista em Paris. 
Ele não se conforma com o que 
considerou covardia tucana em 
2006, quando o candidato Geraldo 
Alckmin e seus partidários se ne-
garam a fazer uma defesa enfática 
do programa de privatizações do 
governo de Fernando Henrique 
Cardoso.
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Ah, Fernando Henrique Cardoso... 
Se jovens tucanos demonstram 
uma indisfarçável contrariedade 
por Luiz Inácio Lula da Silva ter-se 
tornado sócio remido do Clube dos 
Estadistas – ou, na cosmologia dos 
jovens tucanos mais empedernidos, 
pretender nem sempre significa 
poder –, o professor Fernando Hen-
rique Cardoso é o estadista-mor. O 
príncipe que modernizou o país, o 
presidente que trouxe racionalidade 
e eficiência à política e ao Estado, o 
benfeitor das grandes políticas se-
questradas pelo atual presidente da 
República. Num site de juventude 

tucana, um banner espalha a men-
sagem: “FHC, Pai do Real: tucano 
é o melhor estadista do país”. Um 
deles chega a contestar. “Essa frase 
não deveria ser do jovem tucano”. 
Não? “Deveria ser de todo e qual-
quer brasileiro”, orgulha-se. Gabriel 
de Azevedo, secretário de Comuni-
cação Social da Juventude do PSDB 
nacional, blogueiro e twitteiro, 
escreveu emocionado seu encontro 
com Fernando Henrique durante 
o congresso “Pensando o Brasil”, 
realizado em Belo Horizonte. “Sem 
delongas, a palestra foi incrível. As 
pessoas aplaudiam de pé sem parar. 
Foi incrível contar com um dos 100 
maiores intelectuais do mundo, úni-
co brasileiro a figurar na lista” (?).

À admiração pelo sociólogo Fer-
nando Henrique Cardoso soma-se, 
muitas vezes, o escorregão do 
preconceito com o metalúrgico Luiz 
Inácio Lula da Silva. Em junho deste 
ano, um estudante de Direito e 
militante do PSDB em Itabira (MG), 
Daniel Lança, resolveu comparar os 
dois. Resultou num artigo cujo títu-
lo já sintetiza a riqueza comparativa: 
“Do poliglota ao troglodita: o que 
é melhor para o Brasil?”. “Estamos 
em 2009 – há 45 do golpe militar 
de 1964, há 24 anos da redemo-
cratização do país, há 15 anos do 
Plano Real, há 14 anos do governo 
FHC e há sete anos do governo 

“FHC, Pai do Real: 
tucano é o melhor 
estadista do país”
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Lula”, escreve o jovem Daniel. “E 
nesse ínterim, muita coisa mudou. 
Passamos do milagre econômico 
à depressão financeira, que elevou 
aos ares as taxas de inflação e o 
risco país, e conseguimos dar a 
volta por cima, atingindo desenvol-
vimento econômico pujante, que 
nem mesmo a crise econômica de 
2008 conseguiu derrubar”. Até que 
ele se pergunta: “Nesse caminho, 
que se iniciou com o Plano Real, 
e vem até os dias atuais, passa-
ram pelo Palácio do Planalto duas 
figuras bem distintas: o professor 
e o metalúrgico; o intelectual e o 
peão, o poliglota e o troglodita. 
Mas afinal, o que é melhor para o 
Brasil?” Embora sublinhe o fato de 
que o legado deixado pelos presi-
dentes da República independa da 
profissão que exerciam ou da classe 
social a que pertenciam, o estudan-
te questiona: “Qual personalidade 

se encaixa mais ao exercício presi-
dencial? O intelectual ou o líder sin-
dical? Quem fala vários idiomas ou 
quem, às vezes, escorrega no seu 
próprio vernáculo?” Um elitismo de 
um jovem de 20 e poucos anos que 
contrariaria Mosca e Pareto. 

Não é um caso isolado. Outro 
blogueiro, o estudante da USP 
Alexandre Dias, compara Lula e o 
presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama. “É difícil derrubar 
um presidente-símbolo”, escreve. 
“Se o presidente-padrão promete 
ética no governo e depois de eleito 
aparece envolvido num escândalo, 
ele está frito. As pessoas começam 
a se perguntar por que votaram 
nele e sentem-se enganadas. O 
presidente-símbolo está além 
disso”. De início, o jovem Alexandre 
refere-se, na frase acima, a Oba-

ma. Mas logo chega a vez de Lula. 
“Ele é o american dream brasileiro 
(sem a parte do esforço pessoal, 
substituído pelo jeitinho e por uma 
orgulhosa aversão aos estudos). 
Líder de um governo que prometeu 
‘acabar com tudo que está por aí’, 
ele foi apenas ligeiramente arranha-
do pelo mensalão e navegou em 
águas tranquilas rumo à reeleição”. 
Alexandre tem sua tese. Acha que 
um presidente-símbolo só pode ser 
derrotado quando destituído de 
sua “essência simbólica”. Para “der-
rubar” Lula, portanto, será preciso 
caracterizá-lo como um “elitista que 
se vendeu aos banqueiros em troca 
de caixas de uísque 12 anos, charu-
tos cubanos e um cartão de crédito 
corporativo para a sua esposa don-
doca e shopaholic”. Simples assim.
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É por teses do gênero – mais 
ou menos sutis, mais ou menos 
sofisticadas do que as visões dos 
militantes Daniel Lança e Alexandre 
Dias – que jovens tucanos rejeitam 
a pregação original segundo a qual 
PT e PSDB são, no fundo, inte-
grantes de uma mesma linhagem. 
Eles só aceitam a comparação para 
“denunciar” que, uma vez no poder, 
petistas sequestraram políticas 
tucanas – da política econômica 
ancorada no eixo da estabilidade 
monetária e fiscal aos programas 
de transferência de renda, segundo 
ele herdados de FHC. Mais do que 
isso, nada. “O PT passou 20 anos 
construindo uma imagem de parti-
do ético, preocupado com a coisa 
pública”, disse-me um deles. “Agora 
se comporta como aquela elite 
decadente que criticou”. É pedagó-
gico, no entanto, verificar que outro 

jovem tucano, em texto publicado 
num blog, diz que não comenta 
escândalos de corrupção. “Eu não 
escrevo para denunciar festivamen-
te caixa dois de uma certa emprei-
teira aos partidos de oposição, para 
descobrir no dia seguinte que ela 
também fez isso com a situação, e 
quebrar a cara”. A troca de sinais 
parece proposital.

Em nome do partido e da morali-
dade, um jovem tucano – seja um 
paraense de 15 anos, ex-presidente 
de grêmio estudantil, seja um 
uspiano de 23 – mostra-se altivo o 
suficiente para empunhar a ban-
deira da luta contra a degradação 
moral do Senado. “Este blog lança-
se à defesa do senador Arthur 
Virgílio, não só pela sua história 
política, mas por reconhecer seu 
trabalho sério, ético, em defesa da 
democracia e da moralidade no 

Senado Federal”, escreve Gabriel, ao 
comentar a quebra do sigilo fiscal 
do líder tucano no Senado. “Qual o 
erro de Arthur Virgílio?”, questiona. 
“Pedir o afastamento do presiden-
te do Senado, José Sarney, ou ser 
um dos mais árduos defensores de 
investigação séria na Petrobras? 
Fica a pergunta: quem fez isso? Um 
cidadão de bem, como demonstra 
durante toda sua vida pública ser o 
senador Arthur Virgílio, é que não 
foi”. O “Tucanusp” aderiu à campa-
nha. “Fica aqui uma homenagem ao 
senador que deve conseguir tirar o 
dinossauro do poder na presidência 
do Senado. (...) Graças a pessoas 
como Arthur Virgílio que as pessoas 
não desacreditam na política”.

O editorial do Estadão estava certo. 
É caso de catatonia desmoralizante. 

rodrigo-almeida@uol.com.br
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Uma vez, fui à casa de Rachel de Quei-
rós fazer com ela a primeira de uma 

série de entrevistas para um livro que aca-
bou por não se concretizar. A casa de Ra-
chel tinha as paredes cheias de quadros lin-
dos. No meio desses, chamou-me a atenção 
um quadrinho delicado, surpreendente 
pelo despojamento, pela leveza. Era a ima-
gem de um passarinho preto, sequinho, a 
se equilibrar, no meio da tela, sobre as per-
ninhas fininhas... 

O quadro tinha algo de familiar, no 
conjunto de cor e forma, que encantava 
pela despretensão. Fui olhar, reconheci 
logo a assinatura. Era um quadro do Es-
trigas. Atrás dele vinha a dedicatória. Fora 
dado à escritora por Clarival do Prado Va-
ladares, atendendo a pedido insistente dela 
que se encantara quando o vira na casa do 
grande pesquisador do nosso patrimônio. 

Experimentei uma sensação muito es-
pecial com aquele encontro. Fechava ali, 
naquela sala, todo um circulo de referên-
cias afetivas. Estava na casa de Rachel, a ce-
arense que é a maior escritora brasileira de 
todos os tempos; fora ali levada pela mão 
do amigo José Bonifácio Câmara; estava 
diante de um quadro do Estrigas, que lhe 
fora dado por Clarival, grande especialista 
na arte brasileira, com quem tínhamos, eu 

a l m a  d e 
a r t i s t a

e meu filho, Francisco, quase um parentes-
co, depois que o avô paterno dele, Osny 
Duarte Pereira, casara-se com Kátia do 
Prado Valadares, a bela filha de Clarival.

Acabada a conversa é que eu reparei no 
quadro. Em meio a uma coleção da me-
lhor safra da arte brasileira, um quadro do 
Estrigas. Entre um Guignard e uma Dja-
nira, eu reencontrava no Rio, meu velho e 
querido amigo do Mondumbim. O pintor 
inspirado, o artista das cores delicadas que 
a sensibilidade de Rachel escolhera alocar 
entre os maiores. 

O quadrinho do Estrigas trazia para 
a simpática rua Rita Ludolf, no Leblon, a 
lembrança das tardes agradáveis do Mon-
dumbim. E, com ela, os sons melancólicos 
dos pássaros, anunciando o anoitecer; os 
cheiros do jasmim, do manacá e das outras 
flores brasileiras do jardim bem cuidado. 
O quintal tão nosso, tão tipicamente cea-
rense, por onde se espraia a reconfortadora 
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sombra das mangueiras. Mangueiras fron-
dosas, de tronco reforçado, debaixo das 
quais, a conversa flui amena, no embalo das 
cadeiras de balanço. E também voltou-me a 
sensação dos cheiros da velha casa de telha, 
com seus cantos escuros e paredes amarelas 
onde a luz das lâmpadas projeta sombras 
como nas casas da nossa infância. Casa de 
Estrigas e Nice, de porteira sempre aberta. 
Ser recebido ali, como Nice e Estrigas re-
cebem, alegra o coração como o abraço do 
amigo verdadeiro. 

Diríamos, seguindo um primeiro im-
pulso, que há algo de europeu naquele estilo 
de vida. Clélia e Valmir, minha irmã e meu 
cunhado, sugerem uma comparação: não 
haveria ali um clima assim meio da Giverny, 
de Monet? Talvez. Há o jardim, a liberdade 
em que ele floresce; há o ambiente de casa 
de artistas; os amigos de toda a parte que os 
visitam; a sala, transformada em museu da 
arte cearense. É normal que, quando uma 
maneira de ser nos surpreende pela elegân-
cia simples, pela modéstia aliada ao talen-
to, tendamos a identificá-la com o que, por 
hábito, consideramos formas superiores de 
fruir a existência. Sem dúvida, é apenas a pe-
culiaridade de quem ali vive que faz aquele 
cantinho do Mondumbim tão especial. 

Foi para Clélia e Valmir que Estrigas con-
tou que o Mondumbim, típico agrupamen-
to de casinhas tão comum do interior, com 
uma igrejinha no meio, a terminar no trilho 
do trem, conheceu, na década de 40, um flo-
rescente movimento artístico. Morava lá o 
Manuelito Eduardo e começaram a se reunir 
na casa dele poetas, escritores e artistas. Des-
sas reuniões é que surgiria o grupo Clã, que 
tantos nomes deu à nossa literatura.

Uma panelada – tem coisa mais cea-
rense do que panelada? – no sítio de Her-
menegildo e Bárbara de Brito Firmeza, 
pais do Estrigas, marcou o surgimento do 
clã. Era uma homenagem a Antônio Girão 
Barroso, que voltava de sua estadia no Rio 
de Janeiro. Naquele dia, Estrigas, ainda 
apenas o jovem Nilo Firmeza, conheceu 
outros dois jovens pintores cearenses: An-
tonio Bandeira e Aldemir Martins. Deles 
se tornaria não só amigo, mas, também, 
seguindo suas outras vocações de crítico e 
de preservador do patrimônio, responsá-
vel pela divulgação e valorização da me-
mória de suas artes no Ceará.

Estrigas estudou pintura na Sociedade 
Cearense de Artes Plásticas, a famosa SCAP. 
Atividade normalmente solitária, a pintura, 
através dos cursos da SCAP, proporcionou 
a ele um espaço de socialização. Participou, 
em 1952, do VIII Salão de Abril. Daí em 
diante não parou mais. Em 1953, foi eleito 
presidente da SCAP e expôs suas paisagens 
na Coletiva Inaugural da Galeria de Artes 
do IBEU. Em 1954, recebeu a medalha de 
prata do X Salão de Abril. 

Foi na SCAP que Estrigas conheceu 
Nice. Ela, também uma pintora. Nice é in-
tuição, alegria, vivacidade, qualidades que 
contaminam tudo o que faz: sua pintura, 
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seus bordados, os doces maravilhosos, as 
histórias engraçadas que sabe contar... Es-
trigas disse, tempos atrás, que Nice, embora 
viva com ele há muito tempo, não o conhe-
cia. Duvido. Ele é que ainda não percebeu, 
mas está casado, há muitos anos, com uma 
hábil e sedutora feiticeira. 

Faz parte da harmonia que se respira na 
casa deles essa diferença, essa sabedoria do 
bem conviver do velho casal de artistas. O 
respeito ao espaço do outro. A manutenção 
da diferença de estilos, na arte, na vida, até 
na própria relação com a arte, com a so-
ciedade e o mundo que os cerca. Ela, mais 
pé no chão, mais concessão, mais socia-
bilidade, mais estar no mundo e também 
mais religiosidade. Ele, mais introspecção; 
firmeza nas convicções (naquele peito de 
artista bate um insuspeito coração revolu-
cionário – em tempos mais sombrios, sua 
biblioteca não teria passado no exame mais 
cuidadoso dos censores); exagerado e qua-
se insensato desprendimento das coisas do 
mundo. Quem mais daria a uma universi-
dade, sendo apenas um assalariado de mo-
destas posses, toda uma coleção de quadros 
do Aldemir Martins? Que ateu seria capaz 
de pintar toda uma via-sacra, como ele o 
fez para a pequenina igreja do Mondum-
bim? Patrimônio infelizmente perdido pela 
falta de sensibilidade de algum vigário. 

Tudo nesse artista é discrição: o humor 
leve, a ironia que não maltrata, o tom bai-
xo da voz mansa, os movimentos quase 
orientais. Até mesmo a sua arte. Sua pin-
tura é clara e luminosa, mas sem excessos. 
Espalha-se em aguadas sobre o papel ou, 
numa camada de tinta a óleo muito fina, 
sobre pequenas telas, de onde recortam-se, 

numa absoluta economia de traços, as fi-
guras, apenas esboçadas, apenas sugeridas, 
produzindo sínteses em cuja beleza, a gente 
reconhece a alma do artista. 

Nilo de Brito Firmeza, o Estrigas, nas-
ceu em Fortaleza em 19 de setembro de 
1919. Visitando-o há poucos meses, às vés-
peras de seus 90 anos, observei-o dirigin-
do-se ao portão do sitio para abrir e dar 
passagem ao nosso carro. Vinha com seu 
passo firme, de chinelas, trajando bermuda 
bordada pela Nice, que em qualquer roupa 
que apareça um rasgão mete flores. Era o 
mesmo Estrigas de sempre: a estatura pe-
quena, levemente encurvada, seca como a 
do passarinho do quadro da Rachel, a fi-
sionomia incomum, com o bigode surgin-
do debaixo do nariz adunco, num registro 
que lembraria um pouco Stephan Zweig, 
não fora pelo cabelo, até hoje teimando em 
permanecer escuro, inconfundível marca 
da origem indígena. E não pude deixar de 
pensar: será que quando eu fizer 90 anos 
também terei a graça de ir pelos meus pró-
prios pés ligeiros abrir o portão para os 
amigos que chegarem? Serão meus pés tão 
ágeis, serão tantos os amigos, será minha 
conversa tão amena e será tão acolhedora 
a minha casa quanto a de Estrigas e Nice? 
Quem me dera. 

isabellustosa@uol.com.br
A articulista é pesquisadora titular da  

Fundação Casa de Rui Barbosa

Tudo nesse artista é 
discrição: o humor 
leve, a ironia que 
não maltrata, os 
movimentos quase 
orientais
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riado como ferra-
menta indispensá-
vel à preservação 
da ordem pública 
em caso de invasão 

ou revolução, o estado de exceção, 
como se sabe, é um velho conhecido 
das nações latino-americanas. Embo-
ra muito tenha sido escrito sobre ele 
entre nós, especialmente no campo 
do Direito Constitucional, aconteceu 
o que quase sempre sói acontecer em 
obras desta natureza – repetem-se 
ad nauseam as mesmas informações, 
sem jamais examinar, todavia, o essen-
cial, que é o seu significado político. 
O estado de exceção configura uma 
situação político-jurídica em que, em 
virtude de uma necessidade supre-

ma, o poder público fica autorizado 
a suspender a ordem constitucional e, 
com ela, as garantias individuais e, em 
muitos casos, a própria separação de 
poderes. O seu antepassado primeiro 
foi a ditadura romana que, como é 
sabido, permitia ao Senado, em caso 
de invasão externa ou rebelião, dar 
carta branca a um de seus generais 
para “pôr a casa em ordem”. Como 
repetia Cícero, salus populus suprema 
lex – a salvação do povo era a suprema 
lei, podendo a necessidade, portanto, 
suprimir qualquer legalidade. Fundado 
ele mesmo, todavia, sobre duas teorias 
da excepcionalidade tornadas rotineiras 
– a razão de Estado e o absolutismo 
–, o Antigo Regime não conheceu o 
estado de exceção moderno, que teve 
que aguardar o advento do constitu-
cionalismo moderno. 

ESTADO Christian Edward Cyril lynCh
adVOGadO
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primeira modalida-
de dele conhecida foi 
aquela da suspensão 
do habeas corpus, pre-
vista na Constituição 

da Inglaterra depois da Revolução 
Gloriosa de 1688, a fim de evitar que 
o governo continuasse a empregar o 
aparelho coercitivo para perseguir seus 
adversários políticos. Numa terra cuja 
cultura jurídica ia adiantada, e onde se 
pensava a política como limitada pelo 
direito, o alcance excepcional daquela 
medida era tímida, limitando-se o go-
verno a suspender o direito de ir e vir 
livremente durante o período excep-
cional. Essa versão light do estado de 
sítio, típica da mentalidade judiciarista 
anglo-saxã, foi seguida pelos norte-
americanos depois de sua indepen-
dência política – sem prejuízo, claro, 
da possibilidade de outras legislações 
excepcionais circunstanciais. 

Tendo por parâmetro a tradição 
francesa, para a qual, ao contrário, é o 
direito que é produzido pela política, 
o mundo europeu continental seguiu 
outro caminho. O primeiro estado de sítio 
foi oficialmente criado na Constituição 
francesa de 1795, a do Termidor ou 
Diretório. A primeira, a de 1791, tivera 
a ingenuidade de crer que o simples 
advento de uma ordem onde os direitos 
individuais estivessem proclamados 

e a soberania nacional, consagrada, 
jamais passaria por agruras que exi-
gissem, ainda que temporariamente, 
restabelecer o “absolutismo”. A prova 
veio em seguida, durante o reinado 
jacobino de Robespierre, que deixou 
de outorgar a nova Constituição, de 
1793, argumentando que o governo 
da França seria “revolucionário” até 
conseguir a paz com as potências eu-
ropeias. Derrubado o regime terrorista, 
os novos donos do poder do período 
termidoriano resolveram realisticamente 
“constitucionalizar o absolutismo” na 
Carta de 1795. Eles previram então 
a possibilidade de decretação da lei 
marcial, ou seja, da suspensão excep-
cional da própria ordem, em caso de 
guerra externa ou de sua ameaça (art. 
398), bem como o direito que tinha o 
governo de ordenar a busca e a pri-
são em caso de conspirações contra 
a segurança do Estado (art. 145). O 
instituto recebeu então o nome por 
que ganharia o mundo: estado de sítio. 
Ao contrário do que poderia pensar 

um aficcionado pela vida campestre, 
“sítio”, aí, nada tinha bucólico. Sinônimo 
de “assédio”, de “cerco”, o estado de 
sítio equivalia a um estado de guerra, 
de uma cidade sitiada cujos habitantes 
deveriam se submeter a uma disciplina 
excepcional para reverter a emergência 
ou, ao menos, assegurar sua sobrevida 
contra os inimigos. O estado de sítio 
equiparava-se, pois à decretação da 
lei marcial: a ordem constitucional é 
suspensa e as autoridades civis cessam 
de ter jurisdição, que passa a ser exercida 
discricionariamente pelas autoridades 
militares, que podem assim, conforme 
a legislação de guerra, tomar todas 
as medidas julgadas necessárias ao 
restabelecimento da normalidade, 
inclusive o julgamento e a execução 
sumária.

Para nós, latino-americanos, em-
bora nos visite felizmente com cada 
vez menos assiduidade, o estado de 
sítio é um velho conhecido. O que 
nós, brasileiros, ignoramos, é que o 
nosso estado de sítio nada tem a ver 
com o seu instituto homônimo de as-
cendência francesa. Ele foi inventado 
no Chile, no começo do século XIX, 
como instrumento quase ordinário de 
governo, destinado a assegurar a ordem 
do país sacudido pelas guerras civis e 
pelas sublevações políticas. Ou seja, 
nasceu com o propósito deliberado de 
reprimir as oposições políticas. 

Entre os processos de constru-
ção do Estado na América Hispânica, 
aquele apontado unanimemente como 
exemplar é o da República do Chile: 
bastaram dez anos de guerras e quatro 
constituições de tendência liberal e 
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descentralizadora para convencer a 
parte mais expressiva de suas elites 
de que a independência não bastava 
para que pudessem fruir das delícias 
do regime oligárquico-representativo. 
Em 1831, severamente prejudicados 
pela acefalia governamental dos go-
vernos liberais e descentralizadores 
(os pipiolos), setores conservadores da 
oligarquia santiaguina e do comércio 
estanqueiro (os pelucones), liderados 
por Diego Portales, promoveram um 
movimento político armado para 
substituir o regime liberal por outro, 
autoritário e centralizador. Depois da 
vitória conservadora na batalha de Lircay, 
Portales reorganizou o país conforme 
seu pragmatismo despótico-ilustrado. 
Segundo Portales, era preciso organizar 
um governo “forte, centralizador, cujos 
homens sejam verdadeiros modelos 
de virtude e patriotismo, e assim di-
recionar os cidadãos no caminho da 
ordem e das virtudes”1. Esse poder 
prestigioso, forte e duradouro, superior 
aos caudilhos e às facções, passava por 
um movimento que, sem restaurar for-
malmente a monarquia, restaurasse-a, 
todavia, materialmente. Enquanto não 
houvesse condições sociais para a vi-
gência do liberalismo, isto é, do sistema 
representativo e federal, o retorno da 
ordem dependia do restabelecimento 
dos princípios monárquicos que haviam 
garantido a fidelidade da população 
e das elites ao poder estabelecido no 
passado colonial2. 

o nosso estaDo De sitio 
foi inventaDo no Chile e 
nasceu com o ProPosito 
DeliberaDo De rePrimir 
as oPosicoes Politicas. 
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O marco institucional-legal do novo 
regime foi a Constituição de 1833 que, 
embora elaborada por uma comissão 
legislativa, sofreu a influência prepon-
derante do voto em separado de um 
de seus membros, o jurista chileno 
Mariano Egaña3. Ao promulgá-la, o 
presidente Pietro felicitou os consti-
tuintes porque, “desprezando teorias 
tão alucinadoras como impraticáveis, 
dedicaram sua exclusiva atenção sobre 
os meios capazes de assegurar para 
sempre a ordem e a tranqüilidade 
pública”4. Embora proclamasse que 
a soberania residia “essencialmente 
na Nação” (art. 4º.), a Carta instaura-
va uma verdadeira república monár-
quica, caracterizada por um sistema 
representativo fortemente restritivo 
e pela hegemonia do presidente da 
República, que governava por meio 

intenso o emprego governamental dos 
poderes excepcionais previstos consti-
tucionalmente na forma de estados de 
sítio e faculdades extraordinárias em 
virtude das constantes guerras, civis 
e externas, ou comoções intestinas: 
1834/1837, 1840, 1846, 1851, 1857 
e 1859/18606. 

O êxito do estado de sítio presi-
dencial como instrumento político-
constitucional de consolidação do 
Estado chileno chamou a atenção de 
um grupo de intelectuais e patriotas 
argentinos que, exilados em Santia-
go, sonhavam retornar ao seu país 
e estabilizá-lo também numa forma 
constitucional e representativa. Até 
então, os experimentos federalistas 
nas repúblicas hispânicas somente 

de ministros responsáveis, ele próprio 
praticamente irresponsável, valendo-
se de extensos poderes exercidos ao 
longo de cinco anos renováveis por 
idêntico período (na prática, o mandato 
era de dez anos). 

O Legislativo, em contrapartida, 
reunia-se durante apenas quatro meses 
por ano, sem poder decidir sobre a 
própria prorrogação. A previsão de 
poderes excepcionais facultava tam-
bém ao chefe do Estado converter a 
república representativa em monar-
quia absoluta conforme o seu juízo 
sobre o grau de perigo apresentado 
pela irrupção de guerras, revoltas ou 
respectivas ameaças. Durante os oito 
meses durante os quais o congresso 
estivesse em recesso, o presidente estava 
autorizado pela Constituição a debelar 
as revoltas, prevenir as conspirações e 
enfrentar guerra externa, suprimindo 
as garantias individuais pelo estado 
de sítio e legislando por decreto5. Foi 

na ArGentina, 
um Governo 
nacional forte 
era essencial 
Para remoDelar 
e moDernizar a 
socieDaDe Pela 
euroPeizacao
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haviam redundado em caudilhismo 
e guerra civil, experimentado pelo 
Brasil durante o período regencial. 
Até aquela época, a história do Esta-
do nacional argentino havia sido uma 
não história: ao contrário do Chile e 
do Brasil, onde a institucionalização 
do Estado havia sido precoce e bem 
sucedida, na Argentina o comando do 
processo de construção nacional fora 
desde o começo do século disputado 
entre a província de Buenos Aires, a 
principal do país, e todas as outras 
reunidas. Por conta do relativo equilíbrio 
de forças, o país passou meio século 
em estado endêmico de guerra civil, 
resolvendo seus impasses por meio 
de batalhas e assassinatos políticos7. 
Em 1852, com a derrota de Buenos 
Aires, ressurgiu a possibilidade de um 
governo nacional e, com ele, de uma 
Constituição que pudesse unificar o 
país8. Elaborada por liberais retorna-
dos do exílio em Santiago do Chile, 

como Domingo Faustino Sarmiento e 
Juan Baptista Alberdi, a Constituição 
argentina de 1853 exprimia o ideal de 
uma aristocracia rural que pretendia, 
pelo incentivo incessante do progresso 
econômico e da imigração, erigir um 
país europeizado e civilizado, onde 
o imperativo de liberdade civil e de 
descentralização política se conciliasse 
com aquele de ordem e fortalecimento 
da autoridade. 

Essa necessidade de se desincumbir 
simultaneamente de tarefas sucessivas 
e opostas, como eram as de unificar o 
espaço nacional e permitir o pluralismo 
oligárquico, explica a ambigüidade que 
atravessa o pensamento de Alberdi. Ele 
é autor de uma obra que influenciou 
decisivamente a convenção constituinte 
com o seu liberalismo simultaneamente 
liberal e conservador – “As Bases e 
Pontos de Partida para a Organiza-
ção Política da República Argentina”. 
Escapando à dicotomia entre libera-
lismo federalista e conservadorismo 
unitarista, então largamente difundida 
na América Ibérica, Alberdi forjou um 
arcabouço institucional misto, cujo corpo 
liberal federativo norte-americano era 
sustentado por um esqueleto conser-
vador unitário de tintas francesas. O 
publicista de Tucumã não ignorava 
que havia um nexo indissolúvel entre 
o desempenho das instituições e as 
sociedades para as quais elas eram 
desenhadas. Nos Estados Unidos, a 
dispersão de poderes na União e nos 
estados se justificava em razão do alto 
padrão cívico das sociedades de matriz 
anglo-saxã, dispersão esta que lamen-
tavelmente resultava em demagogia, 

anarquia e fragmentação na atrasada 
sociedade ibérico-americana do Rio da 
Prata. Assim, se, de um lado, o regime 
republicano e certa descentralização 
política eram imperativos que decor-
riam da independência e da necessi-
dade de um arranjo que reunisse as 
províncias do país, de outro, não era 
possível esquecer que as nações novas 
careciam terrivelmente de aglutinar o 
poder num centro.

o caso da Argentina, 
um governo nacional 
forte era essencial para 
remodelar e moderni-

zar a sociedade pela europeização, 
promovendo a imigração, reprimin-
do a caudilhagem, proporcionando 
a infraestrutura. Até que a sociedade 
se elevasse pela via desse transplante 
cultural, haveria e deveria forçosamente 
haver um interlúdio de forte dispari-
dade entre a roupagem institucional 
democrática e a prática social oligár-
quica, interlúdio este durante o qual 
a Constituição respaldaria o primado 
centrípeto e aristocrático do Governo 
Federal e, dentro dele, do Poder Exe-
cutivo, verdadeiro coração das novas 
instituições9. Por isso, a despeito das 
características americanistas das no-
vas instituições, Alberdi timbrava em 
negar que elas devessem funcionar 
como nos Estados Unidos – isto é, 

n
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de modo democrático, no que tange 
ao sistema representativo; centrífu-
go, no que toca à forma de Estado; 
e compartilhado, no que concerne à 
tripartição de poderes. 

Os elogios de Alberdi se dirigiam, 
ao contrário, à monárquica constituição 
chilena, que para ele teria resolvido 
o problema da ordem “sem dinastias 
e sem ditadura militar, por meio de 
uma constituição monárquica no fun-
do e republicana na forma: lei que 
prende à tradição da vida passada a 
cadeia da vida moderna. A república 
não pode ter outra forma quando 
sucede à monarquia; é preciso que 
o novo regime contenha algo do an-
tigo; não se percorrem de um salto as 
idades extremas de um povo”10. Além 
de agente privilegiado das transfor-
mações socioeconômicas à americana, 
caberia ao Presidente da República 
preservar a ordem oligárquica contra 
os inevitáveis movimentos insurrecio-
nais, lançando mão de mecanismos de 
exceção como a intervenção federal e 
o estado de sítio: “O Chile fez ver que 
entre a falta absoluta de governo e 
o governo ditatorial há um governo 
regular possível, e é o de um presidente 
constitucional que possa assumir as 
faculdades de um rei no instante em 
que a anarquia o desobedece como 
presidente republicano”11. 

Dessa justaposição de instituições 
estadunidenses e chilenas, resultava, 
logicamente, uma sobreposição de 

oligarquia e monarquia; espécie de 
edifício cujas fachadas eram oligárquico-
representativas, mas cujas fundações e 
alicerces eram monárquicos. Tratava-se 
de um inteligente artifício que, segundo 
Alberdi, permitiria à Argentina “pular” 
diretamente da anarquia à oligarquia. 
Desta forma, compensaria o atraso 
na consecução preliminar de etapa 
monárquica, que, àquela altura do 
século, careceria assumir contornos 
autoritários e conservadores. Estes, por 
sua vez, além de servirem de objetos 
de crítica e contestação, afastariam os 
imigrantes e os investidores estran-
geiros de que o país carecia para se 
modernizar12. 

Ou seja, o que havia de substanti-
vamente americano no projeto alber-
diano era tão somente a liberação dos 
interesses pela liberdade comercial, pela 
imigração europeia, pela atração dos 
capitais estrangeiros, pelo progresso 
ferroviário e marítimo. Do ponto de 
vista político, era à Constituição chi-
lena que Alberdi pedia subsídios para 
elaborar uma moldura institucional 
capaz de permitir à Argentina liberar 
os interesses particulares, sem recair 
na anarquia e na guerra civil. O cami-
nho mais seguro entre Buenos Aires e 

Washington passava, assim, por San-
tiago do Chile. Embora a Constituição 
de que fora o principal artífice tenha 
entrado em vigor em 1853, por quase 
30 anos o sonho nacional de Alberdi 
seria adiado, porém, pela resistência de 
Buenos Aires a aderir sem prevenções 
ao pacto constitucional. 

Apenas em 1880, com o esmaga-
mento de Buenos Aires pelo exército 
federal, seguido pela federalização 
de sua capital, encerrou-se o impas-
se político que se arrastava desde a 
independência. O pacto oligárquico 
de governadores comandado pelo 
Presidente Júlio Roca reuniu seus 
acólitos provinciais num partido 
conservador, o Autonomista Nacio-
nal (PAN). O novo partido serviu de 
cimento político interprovincial para 
a consolidação do Estado argentino, 
apoiando as decretações de estados 
de sítio e intervenções federais de-
terminadas até 1880 pelo governo 
nacional. A despeito do que constava 
do texto constitucional, na prática o 
poder político deveria se concentrar 
na União Federal e, nela, nas mãos 
autoritárias, mas não despóticas, do 
Presidente da República. 

egundo o próprio Alberdi, era 
essa a “república possível”13: 
“Bem podem nossas constitui-
ções atuais satisfazer por suas 

formas e prescrições perfeitíssimas as 
necessidades ideais da opinião desta 
época; seu destino real e verdadeiro, 
seu destino prático por muitos anos 
na América do Sul, não será outro, 
todavia, que procurar aos nossos povos, 
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pela melhora e aumento da população, 
pelo desenvolvimento da riqueza e o 
progresso da instrução, a capacidade 
de que hoje carecem para realizar a 
forma de governo que se deram e 
não poderiam deixar de dar-se. Porque 
essa anomalia forma o rasgo distintivo 
da situação política da América do 
Sul: não está ao seu alcance realizar 
a república representativa, nem tam-
pouco abandoná-la por outra forma. 
Ela quer, na constituição escrita, o ideal 
do governo representativo, embora 
na vida prática o realize apenas como 
permite a sua capacidade nascente. 
As constituições escritas são os títulos 
de propriedade para um tesouro de 
que só poderão entrar pouco a pouco 
em possessão”14. 

Em 1889, presidia a Argentina o 
cunhado de Roca, Miguel Juarez Celman 
(1886-1890), que, eleito num pleito 
escandalosamente fraudado, trouxe 
à Casa Rosada a “paixão impetuosa 
pelo progresso material” que revelara 
quando governador de Córdoba. Atua-
lizando o liberalismo realista de Alberdi 
por meio do cientificismo de Spencer, 
Celman aprofundou a via materialista 
e administrativista de seu cunhado e 
antecessor ao pregar a subordinação 
do político ao econômico15. 

No que se refere ao respeito às 
liberdades civis, até aquele ano, o 
estado de sítio já as havia suspenso 
17 vezes desde a entrada em vigência 
da Constituição, um quarto de século 
antes – 1854/1855, 1857, 1858, 1859, 
1861 (3), 1862, 1865, 1870, 1873 (3), 

1874, 1875, 1876, 1880 – o que dava 
uma média de quase um estado de 
sítio anual. Naquele mesmo lapso 
temporal, já haviam sido decretadas 
39 intervenções federais nas provín-
cias – média de uma intervenção e 
meia por ano! Quanto às liberdades 
eleitorais, as fraudes e a compressão 
eleitoral eram técnicas corriqueiras que 
completavam o baixo comparecimento 
eleitoral – em 1880, ele havia sido de 
6,5%16. No entanto, a produção de 
trigo e milho aumentara oito vezes em 
menos de duas décadas; em dez anos, 
a rede ferroviária havia sido multipli-
cada por cinco; e dois moderníssimos 
portos foram construídos para escoar 
a produção do próspero país 17. Ao fim 
e ao cabo, era isso o que contava. 

Onde fica o Brasil nisso? A despeito 
da admiração que nutriam pelo senso 
prático dos ingleses e do patriotismo 
francês, a grande referência político-
institucional dos republicanos brasi-
leiros da época era mesmo os Estados 
Unidos. No entanto, o que os atraía 
não era o alargamento das franquias 
democráticas, mas a estupenda expan-
são econômica por eles vivenciada no 
curso do século XIX, que multiplicara 
a riqueza daquele país por várias e 
várias vezes, permitindo-lhes agregar e 
conquistar territórios até o Pacífico. 

Numa época em que se avaliava 
o progresso de um país pela sua rede 
ferroviária, os Estados Unidos já con-
tavam com 272 mil quilômetros de 
estradas de ferro em 189018. A expan-
são industrial fora sustentada por uma 
política imigratória espontânea que 
naqueles últimos 20 anos já atraíra 
quase 15 milhões de imigrantes eu-
ropeus19. Boa parte deles, levada por 
estradas de ferro estalando de novas, 
ia colonizar territórios desertos que, 
ao cabo de poucos anos de trabalho 
árduo, se convertiam em prósperas 
lavouras e populosas cidades, como 
numa mutação de cenário em teatro. 
No entanto, o modelo norte-americano 
dificilmente teria sido adotado sem 
que uma prévia garantia de que ele 
pudesse, de fato, gerar desenvolvimento 
econômico no degradado ambiente 
ibero-americano. 

oi o extraordinário salto 
econômico experimentado 
pela Argentina, durante a 
década de 1880, que con-

venceu parte significativa das elites 
brasileiras de que o modelo oligárqui-
co estadunidense, à moda de Tavares 
Bastos, poderia de fato funcionar no 
Brasil, dispensada a arbitragem tute-
lar do poder moderador. Regida pela 
americanista Constituição de 1853, a 
erradicação das populações autóc-
tones pela “Campanha do Deserto”, 
acompanhada pela chegada de milhões 
de imigrantes europeus, permitira à 
república platina expandir por várias 
vezes a sua fronteira agropecuária, 
desencadeando um crescimento ex-
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ponencial e contínuo do seu produto 
interno bruto. 

Essa experiência americanista bem-
sucedida no mais importante de nossos 
vizinhos acabou por convencer a parte 
mais valiosa da aristocracia brasileira 
de que era possível se organizar de 
modo a dispensar o Imperador e o 
unitarismo, sem que necessariamente 
a política resvalasse para os extremos 
da tirania ou da demagogia. Foi pelo 
espelho oligárquico da república pla-
tina, portanto, que a aristocracia rural 
brasileira pôde enxergar a possibilidade 
de uma democracia ianque. 

Foi nesse exemplo que americanistas 
como os principais republicanos bra-

a GranDe 
referencia 
Politico-
institucional Dos 
rePublicanos 
brasileiros era 
mesmo os 
EstaDos UniDos
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sileiros, Quintino Bocaiúva e Campos 
Sales, foram buscar subsídios para o 
regime vinham de implantar. Filho de 
mãe argentina e com família naquele 
país, Quintino redigiu seus primeiros 
escritos em espanhol e pronunciou 
diversas conferências sobre “as ins-
tituições e o povo do Rio da Prata”. 
Ministro das Relações Exteriores do 
Governo Provisório da República, Quin-
tino negociou com a Argentina um 
tratado de limites que foi rejeitado pelo 
Congresso Nacional brasileiro como 
lesivo aos interesses nacionais, num 
incidente que provocou sua retirada 
do governo. Campos Sales, por sua 
vez, já no tempo da monarquia, era 
grande admirador do desenvolvimento 
econômico daquele país e, em parti-
cular, da obra política de Júlio Roca. 
Ele demonstrava tão perfeito conhe-
cimento da evolução política daquele 
país que recebeu congratulações do 
ex-presidente e senador argentino, o 
general Bartolomé Mitre20. Dez anos 
depois, na Presidência da República, 
Sales adotou medidas muito parecidas 
com aquelas adotadas por Roca em seu 
primeiro mandato, também apelando 
ao congraçamento, à despolitização e 
à retórica administrativa (basta dizer 
que o lema da presidência Roca havia 
sido “paz e administração”). 

O apogeu do intercâmbio oligár-
quico ocorreu quando o presidente 
Campos Sales convidou Júlio Roca, 
então no segundo quadriênio presi-
dencial, para visitar oficialmente o Rio 
de Janeiro, ocasião em que o general 
tucumano saudou Quintino Bocaiúva 
como “o infatigável amigo da Repú-

blica Argentina”21. Encantado, Sales 
resolveu retribuir-lhe imediatamente 
a visita partindo para Buenos Aires na 
companhia, claro, de Quintino, que ao 
voltar à Guanabara declarou a um jornal 
local que no Rio da Prata deixava o 
seu coração. Dez anos depois, o agora 
senador Campos Sales retornaria ao 
Rio da Prata como embaixador ple-
nipotenciário da República. 

A simpatia do republicanismo bra-
sileiro pelo modelo platino espelhou-
se para além das relações pessoais e 
diplomáticas, refletindo-se nas práticas 
institucionais. De volta ao Brasil, pro-
vavelmente a conselho de Roca, Sales 
adotou a mesma fórmula de que o 
líder tucumano lançara mão, 15 anos 
antes, para garantir a operacionalida-
de da política oligárquica platina – o 
pacto ou política dos governadores 
que, como na Argentina, preservou os 
situacionismos estaduais, assegurou 
legislativos governistas e inviabilizou o 
pluralismo político. Também a exemplo 
da Argentina, os estados de sítio e as 
intervenções federais se incorporaram 
à rotina da república brasileira como 

instrumentos de governo destinados 
a preservar o situacionismo pela re-
pressão violenta dos opositores do 
establishment oligárquico. 

anido da prática institucio-
nal brasileira havia quase 
meio século (1842), a re-
pública fez do estado de 

sítio instrumento ordinário de governo. 
Foram 11 estados de sítio até a que-
da do regime (1891, 1892, 1893, 1897, 
1904, 1910, 1914, 1917/1918, 1922/1923, 
1924/1926, 1930). Para além da primeira 
vez, quando Floriano promoveu a der-
rubada de todas as situações estaduais, 
com a exceção de uma única, houve 
pelo menos 15 intervenções federais 
oficiais ou oficiosas. Em todos os casos, 
os conservadores se referiam constante-
mente aos precedentes e jurisconsultos 
argentinos – como Amâncio Alcorta y 
Palácios22 – para justificar a decretação 
das medidas emergenciais que suspen-
diam as garantias públicas. Contra os 
liberais que buscavam os precedentes 
norte-americanos, Quintino Bocaiúva 
defendia os precedentes platinos: “As 
práticas da República Argentina têm 
para nós grande valor, porque as dispo-
sições constitucionais sobre o assunto 
são idênticas aqui e lá”23. 
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Notas

Para Campos Sales também, em 
matéria de estado de sítio, a Cons-
tituição argentina era “a verdadeira 
fonte da questão, porque adaptamos 
as nossas disposições a respeito”24. Para 
o futuro Presidente, o estado de sítio 
brasileiro não era, nem a lei marcial dos 
jacobinos, nem a mole suspensão do 
habeas corpus dos liberais. Tratava-se 
de um “intermédio entre o de guerra 
e o de plena paz”; um instrumento 
jurídico mais ou menos corriqueiro de 
repressão política aos adversários do 
regime. O governo poderia recorrer 
livremente ao sítio sempre que conven-
cido de que seus adversários, fossem 
eles parlamentares ou não, pretendiam 
derrubá-lo, tivessem ou não já praticado 
qualquer ato material nesse sentido. 

Daí seu caráter preventivo – e não só 
repressivo, como queriam os liberais, 
como Rui Barbosa. 

Aos que temiam os abusos de-
correntes dessa interpretação do sítio 
constitucional, que o tornavam eli-
minador do pluralismo político, Sales 
respondia que não era pelo receio dos 
abusos que se haveria de privar o poder 
público “dos meios de reprimir a de-
sordem”. Bem entendido, a suspensão 
das garantias nada de antidemocrática: 
“O estado de sítio é uma providência 
benéfica, que pode coexistir com as 
instituições francamente livres”; era 
“uma necessidade da sociedade mo-
derna” que, “restringindo a liberdade 
individual por momentos, com me-
didas de caráter efêmero, assegura 

e garante os interesses permanentes 
da Nação”25.

Em 1889, a República argentina 
passou, portanto, a ser o modelo que 
permitia aos republicanos brasileiros 
serem modernos à americana, com o 
progresso material desmedido, man-
tendo o poder firme nas mãos da elite 
dirigente a golpes de estado de sítio, 
que entrava no lugar do poder mo-
derador. Assim, se aos argentinos o 
caminho para Washington passava por 
Santiago do Chile, aos conservadores 
brasileiros pareceu mais seguro fazer 
escala em Buenos Aires. 

clynch3@hotmail.com
O articulista é pesquisador visitante da 
Fundação Casa de Rui Barbosa e professor 
da Universidade Federal Fluminense e da 
Universidade Gama Filho
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“INSTALAÇÕES”

VISCERAIS
Como expressão de animalidade, a arte de desconstrução e 

construção, nas fotos a seguir, não poderia ser mais exemplar.  

A aleatoriedade dos cortes, a surpresa da linguagem combinatória 

e a violência semântica não encontram contraponto em adjetivos 

comuns ou substantivos de qualificação em língua portuguesa. 

Ou qualquer outro idioma, provavelmente. Inqualificável, indizível, 

inconcebível. E, contudo, o experimento com a composição do 

horror é infinito, quer dizer, nos limites da espécie humana – e eis 

aqui as evidências. Em nenhuma outra repartição da natureza se 

descobre equivalente capacidade de autotransformação sublimada 

na decomposição do semelhante. A “instalação” resultante é uma 

projeção da subjetividade de quem a executa – uma ex-pessoa.
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O mais cobiçado dos prêmios nesta singular exposição é a 

consagração do anonimato. Nenhum dos autores assina a própria 

obra. Talvez em alguma estética esotérica um eclético código de 

santidades, despachos e canibalismo simbólico ilumine a entrada 

de noviços, aprendizes da longa estrada da morte que os espera. 

Pedagogia sem retorno. Da rapidez do aprendizado depende a 

promoção a mestre ou o destino dos modelos. Cada um por si e 

nada ou ninguém será por todos.
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Os leitores estranharão a matéria e, não é impossível, 

rejeitarão a escolha editorial de publicá-la. Pois bem: é esse 

mesmo o início da consagração do anonimato. Ninguém registra 

sequer, oficialmente, a permanente exposição das instalações 

macabras, em todos os estados do país, a mais extensa rede de 

pedagogia selvagem. Para o bem da sensibilidade pública e o bom 

gosto dos meios nacionais de comunicação. A omissão, contudo, 

não é recomendável para maiores de dezoito anos, potenciais 

recrutas e enfermeiras para guerras no exterior. 

A presente exposição teve lugar no Complexo Penitenciário de Vitória, 
no Espírito Santo. 
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Perdeu, 
cidadão!

“E quem me ofende, humilhando, pisando,  
pensando que eu vou aturar  

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar  
E quem me vê apanhando da vida duvida que eu vá revidar  

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar”

Chico Buarque - Quando o carnaval chegar

Cesar Caldeira
Advogado
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D
omingo, agosto de 
2007, início de uma 
tarde chuvosa. Aten-
do o telefone.

– Dr. Caldeira? 
– Sim. Quem fala?
– Dona Neuma.
– Que prazer ouvir a voz da 

senhora. Está tudo bem?
– Não, meu filho. Estão ago-

ra invadindo a casa da sua mãe.
– Como?
– São três homens. Dois es-

tão com uma barraca de praia. Já 

tentaram arrombar a garagem da 
casa. Não conseguiram. Agora es-
tão no portão principal. Vieram 
com uma caixa de chaveiro. E tem 
um carro estacionado lá embaixo 
da vila com um terceiro homem.

– É o pessoal do Comando 
Vermelho?

– Talvez. Os usuários de dro-
gas sentam e fazem bagunça a 
noite inteira em frente à casa da 
sua mãe e debaixo da minha ja-
nela. Lá em cima já se dizia que 
iam invadir a casa porque esta-
va vazia faz muito tempo.

– Vou ligar para a Polícia Mi-
litar para obter apoio aí. Tem al-
guém para circular na vila?

– Vou pedir ao seu Joaquim. 
Ele é corajoso.

– Depois de chamar a PM, 
vou para aí.

Liguei para todos os telefones 
disponíveis: Batalhão da área, 
Disque-Denúncia e os outros nú-
meros que as atendentes indicam. 
Todos pareciam mais interessa-
dos em me identificar do que to-
mar alguma providência sobre o 

incidente criminal. Parecia que o 
suspeito era o reclamante. E que 
a dúvida era se haveria um crime 
em andamento. No final, achei 
que aqueles funcionários omissos 
achavam que era mais um trote. 
A desídia funcional tem razões 
que a própria razão desconhece.

Fui de carro para a Tijuca: 
a vila da Rua Barão de Itapagi-
pe. A casa estava desocupada 
fazia cerca de um ano e meio, 
enquanto o inventário e a parti-
lha de bens do meu pai tramita-
vam lentamente no Judiciário. 

Minha mãe exigiu que ficasse 
com a casa construída na dé-
cada de 50. É ainda um imóvel 
confortável: salão, sala de espe-
ra, varanda fechada, três quar-
tos, banheiro social, quarto de 
empregada amplo para os pa-
drões de hoje, banheiro de em-
pregada e circundando a casa, 
o quintal. Na parte de baixo 
uma ampla garagem. Quando 
fui morar lá só existiam casas 
cujos proprietários eram médi-
cos, advogados e funcionários 

públicos. Nenhum edifício por 
perto. Bem em frente a nossa 
casa muito espaço livre arbori-
zado e um enorme campo para 
jogar bola.

A chave da casa estava com 
a Dona Neuma, que com outra 
amiga de minha mãe, Dona Flor, 
de vez em quando acendia as lu-
zes da casa e mandava varrer o 
quintal. Como a maior parte dos 
moradores da vila, elas eram 
pessoas idosas que já pouco saí-
am de casa devido à ladeira e ao 
medo de assaltos.

“E na gente deu o hábito
De caminhar pelas trevas

De murmurar entre as pregas
De tirar leite das pedras
De ver o tempo correr”

Chico Buarque - Rosa dos Ventos

lEVa!



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

81jUlhO•agOSTO•SETEMbRO 2009

Logo que cheguei, seu Jo-
aquim veio conversar comigo. 
Ele havia subido e descido a la-
deira duas vezes. Mas os invaso-
res desistiram porque as fecha-
duras estavam emperradas. Bati 
na janela da Dona Neuma, que 
mora ao nível da rua e que há 
anos não abre mais sua janela, a 
não ser quando reconhece a voz 
que a chama. Eu sempre telefo-
no antes de procurá-la. 

Fui avisado de que já se co-
mentava no Morro do Turano que a 
casa seria invadida. A vizinhan-
ça temia que a casa virasse um 

ponto de distribuição de drogas. 
A porta da casa e em frente da 
janela do apartamento da Dona 
Neuma a área já era um ponto 
de usuários de drogas – maco-
nha, cocaína e crack. Na parede 
da casa da minha mãe estavam 
pintadas em vermelho as letras 
CV. Às vezes havia troca de tiros 
entre traficantes e policiais. Mas 
eram raras as incursões policiais 
até aquela época.

Fui à 18ª DP para registrar 
a ocorrência e pedir providên-
cias. É uma Delegacia Legaaal! 
A fila era pequena: na minha 

frente duas ocorrências de car-
ros roubados. Olhei em volta e 
vi um quadro pendurado na pa-
rede que afirmava: “Esta é uma 
das três melhores delegacias do 
Estado do Rio de Janeiro”. Assi-
navam o elogio a socióloga Juli-
ta Lemgruber e o ongueiro Tom 
Brooke. Fiquei imediatamente 
desesperançado: precisava do 
socorro do capitão Nascimento 
e da Tropa de Elite. Fui parar 
numa delegacia zen. 

Vi um mapa detalhado da 
área de atuação da DP. Estava 
lá a vila na Barão de Itapagipe. 

Dois inspetores vieram conver-
sar comigo:

– O que o senhor deseja?
– Quero registrar uma ten-

tativa de invasão da casa da 
minha mãe e providências poli-
ciais para que ela não se efetive 
na próxima tentativa.

Os policiais se entreolharam.
– Onde fica a casa?
– Nesta vila que sobe para o 

Morro do Turano.
Um deles ainda insiste e 

aponta.
– É essa rua aqui? É quase 

fora da nossa jurisdição, não é?

– Está no seu mapa e faz par-
te de suas atribuições investigar 
os delitos que ocorrem lá. Ali-
ás, o tráfico está pesadamente 
armado e vem fazendo uma es-
tica muito frequentada na vila, 
justamente na frente da casa da 
minha mãe.

– E a sua mãe?
– Está internada num Lar 

para idosos desde a morte do 
meu pai. 

– Lamento.
– A casa está fechada e os 

vizinhos visitam o local e fa-
zem limpeza de vez em quando. 

Todos estão me avisando que a 
casa vai ser invadida.

– Ah, sim. É uma área de risco.
– E o que aconteceu?
Narrei que três homens par-

ticiparam de uma tentativa de 
invasão. Devido à atuação dos 
vizinhos e a dificuldade em re-
tirar fechaduras antigas desisti-
ram momentaneamente.

Um inspetor virou-se para o 
outro e pontificou:

– Não conseguiram invadir a 
residência. E no máximo houve 
um crime de dano. O cadeado 
foi pelo menos quebrado?

“Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular 
Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar”

Gilberto Gil – Pela Internet
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– Preste atenção eu não vim 
aqui discutir tipificação de deli-
tos com vocês. Isto eu faço com 
meus alunos na Universidade. 
Eu quero é registrar a ocorrência 
e que esta instituição venha pro-
teger a propriedade privada da 
minha mãe que está sendo alvo 
de uma premeditada invasão.

– Calma, Doutor. Nós só esta-
mos esclarecendo os fatos. Acho 
melhor nós dois consultarmos o 
Delegado.

Pronto: comecei a imaginar 
que o grupo acendeu incenso e, 

depois, pegaram uns pandeiri-
nhos para cantar “Hare Krishna 
Hare Krishna Krishna Krish-
na Hare Hare Hare Rama Hare 
Hama Rama Rama Hare Rare”.

Enfim, os dois inspetores 
voltaram.

– O Delegado disse que o se-
nhor deveria contatar a Polícia 
Militar.

– Foi exatamente a primeira 
medida que tomei. Só que eles 
não compareceram ao local. 

– No caso da Polícia Civil 

não temos o que fazer. Afinal, a 
casa nem foi invadida.

– Ah, é! Vou então aguardar 
a invasão do imóvel e as ativi-
dades regulares de venda de cra-
ck, cocaína, maconha para que 
vocês investiguem a rede crimi-
nosa em expansão para o asfalto 
da Barão de Itapagipe, que se 
impõe pelo terror numa vila de 
pessoas idosas. 

– Doutor, tente entender nos-
sas limitações. Agora, vou ser 
franco: aquela área ali é muito 
perigosa. Nós sabemos de ocu-

pações que vêm crescendo no 
complexo do Turano.

– Essas invasões criminosas 
precisam ser detidas com força 
militar. São moradores idosos e 
alarmados confrontados por tra-
ficantes armados e usuários de 
crack que não aceitam qualquer 
limite ou regra social.

– Entendi. Mas a situação 
hoje é tão difícil. Veja, por que 
o Doutor não põe um cão feroz 
lá? Ou paga uma pessoa para to-
mar conta da casa? É preciso de 

uma providência urgente senão 
a casa acaba ocupada mesmo. E 
depois para conseguir tirar esse 
pessoal de lá é complicado.

– Então, a recomendação é 
que eu defenda sozinho o imó-
vel, com meus recursos e ajuda 
dos vizinhos idosos que estão 
dominados pelo terror.

– Doutor, tente vender logo a 
casa – é a melhor alternativa. 

– Você compraria?
Segunda-feira, agosto de 

2007. Volto à Tijuca e trago um 
chaveiro que encontrei na Rua 

Haddock Lobo, perto da rua Pro-
fessor Gabizo. 

A primeira observação do 
rapaz foi uma avaliação técnica: 

– Eram profissionais. Mas 
deram azar porque o “papaiz” 
foi colocado errado e só daria 
para abrir por dentro.”

– Bem, então instala a nova 
fechadura da maneira mais mis-
teriosa possível.

– Deixa comigo. Iam invadir 
mesmo. Isto está ocorrendo cada 
vez mais aqui em baixo.

“Eu, brasileiro, confesso
Minha culpa, meu pecado
Meu sonho desesperado

Meu bem guardado segredo
Minha aflição”

Torquato Neto e Gilberto Gil – Marginália 2
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– Você é de onde?
– Zona Oeste. Lá a Polícia 

Mineira resolve esses assuntos.
– Como é feito?
– As invasões geralmente 

são feitas por grupos que tra-
zem mulheres e crianças para 
se passarem por sem-tetos. 
Quando eles entram os mili-
cianos vão lá e dão um prazo 
para que saiam da casa. Por 
exemplo, sair no dia seguinte. 
E o grupo cai fora,

– Se não saírem?
– Vão deixar um rastro de 

sangue. Serão expulsos.
– Aqui tentei obter ajuda da 

PM e da Polícia Civil e não con-
segui nada. Recomendaram que 
alugasse ou vendesse a casa ra-
pidamente.

– Olha, doutor, isso é “cão”. 
Esses bandidos estão armados. 
Sem outro grupo armado para 

dar proteção eles vão tomando o 
que puderem. 

Parecia uma análise realista. 
Só que eu não iria trazer mili-
cianos para defender uma casa à 
mercê do CV, situada numa vila 
de pessoas idosas.

Fui buscar uma alternativa 
na rede social da própria vila. 
Conversei com as amigas da mi-
nha mãe e o seu Joaquim. Pre-
tendia alugar a casa até terminar 
o inventário e a partilha.

Na primeira semana surgi-
ram três pessoas interessadas. 
Tinham em comum serem da 
área, quererem descer da parte 
alta da vila ou sair de um peque-
no apartamento para uma casa e 
não terem fiador.

 Escolhi um casal. Ela era 
filha de um comerciante, dono 
de um pequeno armazém no 
Morro do Turano. David era bi-

ólogo, criava pássaros e estava 
interessado em comprar a casa. 
Ele havia crescido na área e es-
tudado na Fundação Bradesco: 
tinha sido colega na escola ou 
jogara bola com vários dos tra-
ficantes locais. Enfim, um casal 
que parecia capaz de sobreviver 
naquela situação.

O dono do complexo do Tu-
rano é Ocimar Nunes Robert, o 
Barbosinha, 40 anos, preso na 
Penitenciária Doutor Serrano 

Neves (Bangu 3). Está conde-
nado a 58 anos. É uma lideran-
ça importante porque mantém 
contatos com fornecedores de 
drogas, dentro e fora do Bra-
sil. Gravações telefônicas fei-
tas pela Polícia Civil, em 2007, 
com autorização da Justiça, 
indicam que ele recebe entor-
pecentes para fazer o “teste de 
qualidade”.

“O chapa é o chapa vermelho
No bonde dos assaltantes do morro do Turano

AK47, 9, glock e trateck
Pra subir aqui no morro alemão não se atreve

É que o Comando é Vermelho e não admite falha
Contenção Turano é o bonde do mete bala

Os verdadeiros braços, a gente nunca esquece
Eu mando um forte alô pros amigos do 17

Menor do Chapa – O Chapa”

Funk Proibidão dos bailes do Turano

lEVa!
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Em conversa divulgada 
com três de seus subordinados 
dentro do morro, identificados 
apenas pelos apelidos de Filho, 
Magrão e Gordão, Barbosinha 
ordena: “Vê se tu liga pra aque-
la tia (mulher que faria visita no 
presídio). Manda uma amostra 
‘pra mim’ ver” .

Em outro dos diálogos, o che-
fe do Turano exige alto grau de 
pureza da maconha, da cocaína 
e do crack (chamado de Ronal-
dinho) que são vendidos pelo 
CV. Obedecendo às ordens, Filho 

responde rápido. “Depois que 
acabar de fazer o trabalho (mis-
turar a droga), vou mandar pra tu 
‘ver’ como que ‘tá’ o ritmo”.

Dias mais tarde, depois que 
recebe uma das remessas, Bar-
bosinha volta a fazer contato 
com os comparsas que estão no 
Turano. E reclama: “Olha, esse 
bagulho (droga) que veio, que 
‘tá’ indo ́ praí´, ‘tá’ ruim”. Alerta 
para que isso não prejudique as 
vendas durante as festas de fim 
de ano. “Tem que ver aí, porque 
tá chegando o final do ano, tem 

que botar um café (maconha) 
bom aí”.

Aparentemente Barbosinha 
conversa tranquilamente atra-
vés de telefone celular de dentro 
da Galeria B-7, onde estava com 
outros 55 presos1.

Hoje o “frente” do comple-
xo do Turano é o traficante Luiz 
Claudio da Rocha Mero2, o Be-
rola, que veio da favela da Bar-
reira do Vasco, e tem influência 
no Pavão-Pavãozinho, Cantaga-
lo e Cidade de Deus. Berola foi 
preso pela última vez em Santos 

numa operação conjunta da Po-
lícia Federal do Rio e de Santos 
em 19 de julho de 2006.

Segundo a Polícia Federal, 
Berola estaria em Santos 
para estreitar o conta-

to entre o CV e o PCC (Primei-
ro Comando da Capital) e para 
comprar drogas e armas para 
abastecer os pontos de venda de 
drogas da facção carioca.

Em janeiro de 2009 o trafi-
cante obteve um benefício: visi-
ta ao lar ou saída para trabalhar3. 

Fez o que todos os bandidos do 
CV fazem: não retornou à prisão, 
desde 6 de janeiro de 2009. 

Os moradores do Turano 
viam o Berola no baile de forró 
acompanhado de 15 traficantes 
armados com fuzis. E estão con-
vencidos que obras do PAC, em 
andamento no local, são nego-
ciadas de acordo com os interes-
ses do traficante, que não aceita 
ruas amplas por onde possam 
subir os tanques antitráfico.

Terceira semana de julho de 
2009. Leio a mensagem eletrônica 

do advogado do inventário e par-
tilha da nossa família: “Procure o 
David. Ele quer devolver a casa 
da sua mãe imediatamente.” 

– David, está havendo algum 
problema com a casa, que pos-
samos resolver?

– A casa não é o problema. 
Os viciados estão sem controle. 
Estou ameaçado.

– Por favor, você poderia 
me entregar a casa no início de 
agosto? 

– Tudo bem. Mas já estou fa-
zendo a mudança.

“Apare os teus sonhos que a vida tem dono e ela vem te cobrar
A vida não era assim, não era assim

Não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar
A gente não era assim, não era assim”

Ivan Lins e Victor Martins – Abre Alas
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Liguei para a Dona Neuma. 
– Tudo bem com a senhora? 

E a situação da vila?
– Meu filho, você sabe que 

eu vivo trancada em casa, longe 
da janela. Neste mês teve muita 
confusão por aqui. Desde que 
mataram o cabo do Bope no Lar-
go da Segunda-Feira e o Turano 
foi ocupado por policiais, a situ-
ação está perigosa.

– O David resolveu devol-
ver a casa e sair imediatamen-
te daí. 

– É. Houve muita gritaria 

dele com os viciados. Estava 
mesmo um horror.

Sexta-feira, 31 de julho de 
2009, festa de congraçamento 
de cientistas sociais no clube 
Marimbás, em Copacabana. En-
contrei meus amigos estudiosos 
sobre a violência – do Rio Gran-
de do Sul ao Ceará. Resumi os 
fatos sobre a saída forçada do 
inquilino da casa de minha mãe. 
Fiquei surpreso com o espanto 
deles de que os fatos narrados 
acontecessem com um colega e 
na Tijuca. Quando perguntei o 

que fariam na minha posição, a 
resposta deles foi quase unâni-
me: “Venda a casa imediatamen-
te para alguém ligado ao ‘movi-
mento’, um ‘laranja’ do Berola”!

Segunda-feira, 3 de agosto, 
fui encontrar o David. Conver-
samos mais de duas horas. Pro-
curei entender o processo de de-
terioração da vila.

Em primeiro lugar, está a po-
lítica de favelização adotada com 
objetivos político-eleitorais pelos 
governos municipais e estaduais, 
hoje com a cooperação do Gover-

no Federal. As invasões dos ter-
renos urbanos tiveram origem na 
omissão administrativa e policial. 

Por outro lado, a Constitui-
ção Federal de 1988, através do 
art. 183, legitimou a violação 
inicial de direito do proprie-
tário através da posse (usuca-
pião pró-moradia), em nome 
da função social da proprieda-
de urbana. Assim, aquele que 
possuir como sua área urbana 
de até 250 metros quadrados, 
por cinco anos ininterruptos 
e sem oposição, utilizando-a 

para sua moradia ou de sua fa-
mília, adquirir-lhe-á o domínio, 
desde que não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou ru-
ral. Esta foi uma conquista dos 
favelados na feitura do texto 
constitucional, que passaram 
através do usucapião – que é 
modo de aquisição originária 
de propriedade – a se tornarem 
proprietários4. Como ocorre em 
todas as modalidades de usu-
capião, a lei exige os requisitos 
objetivos de posse ininterrupta 
e sem oposição e, ainda o re-

quisito subjetivo do animus do-
mini, sendo desnecessário que 
o possuidor esteja de boa-fé ou 
tenha justo título5.

Ousucapião pró-casa foi 
discutido e aprovado 
na época que os trafi-

cantes de cocaína passaram a 
trazer armas de guerra para o 
Rio (entre 1986 e 1988), e co-
meçaram a enfrentar com van-
tagem militar as forças policiais. 
Daí em diante a desordem na 
área da moradia popular au-

“Desesperar jamais
Aprendemos muito nesses anos

Afinal de contas não tem cabimento
Entregar o jogo no primeiro tempo”

Ivan Lins e Victor Martins – Abre Alas
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menta, em parte, porque o Es-
tado – em suas esferas legítimas 
de atuação – perde o controle 
efetivo sobre o território urbano. 
Quando este processo avança é 
o próprio Estado de Direito que 
deixa de ter efetividade: o cida-
dão é destituído de mecanismos 
jurídicos eficazes para na práti-
ca opor-se a invasões de terre-
nos e moradias. Como lembraria 
talvez Mao Tse Tung, o “novo” 
poder político nasce do cano do 
fuzil. E o Comando Vermelho 
parece que aprendeu a lição ao 
usar a intimidação armada para 
expandir seu domínio nos mor-
ros e no asfalto.

Asituação existente na 
vila é de medo, que afe-
ta principalmente pes-

soas idosas. Elas estão trancadas 
em suas casas, que depreciam 
enquanto patrimônio. Mesmo 
assim esses moradores se mo-
bilizaram e o prefeito Eduardo 
Paes trouxe um “choque de or-
dem” ao local provocado por um 
abaixo-assinado que descrevia 
a favela descendo, inclusive em 
áreas de risco de desabamento. 
Foi criada uma barreira de con-
tenção. Não é suficiente para re-
verter a favelização, mas foi uma 
resposta administrativa em que 
os moradores da vila viram reco-
nhecido seus direitos mínimos.

Perguntei ao David se ele 
teria conversado com os “ex-

colegas da Fundação Bradesco” 
que hoje estão no tráfico de dro-
gas do complexo do Turano so-
bre a situação dos viciados que 
ficavam na frente da porta de 
entrada da casa. Ele contou que 
falou com o pessoal do “movi-
mento”, principalmente em re-
lação aos usuários de crack6 que 
o importunavam diretamente. 
Em resumo, os próprios trafi-
cantes desprezavam os craquei-
ros – uns “bichos escrotos”. Por 
outro lado, esses usuários eram 
“clientes”, e davam lucros, o que 
é o objetivo do tráfico de drogas. 
Mas o CV não queria que os cra-
queiros ficassem fazendo con-
fusão no morro. Daí, a solução: 
ficarem na ladeira abaixo, em 
direção ao asfalto. Aliás, uma 
das inovações neste comércio 
ilegal foi o “vale-droga”: a cada 
dez papelotes de cocaína ou ci-
garros de maconha comprados 
diretamente na boca de fumo, 
ganha-se o 11º. Mas o crack não 
entra na promoção do CV. “Não 
dá para fazer isso porque esses 
caras [usuários de crack] são 
totalmente descontrolados. Iam 
causar problemas. Tentariam até 
falsificar cupons”, diz um trafi-
cante do Turano7.

Havia uma questão delica-
da na conversa. Perguntei sobre 
como tinha ficado a situação do 
seu sogro, dono um armazém no 
Morro do Turano. Havia ficado 
muito mal devido às broncas que 

ele havia dado nos craqueiros. O 
sogro tinha sido pressionado e 
estava pensando em fechar o ne-
gócio. Foi quando este problema 
se configurou que o David deci-
diu sair rapidamente da vila. Ele 
reclamava seguidamente das ce-
nas deprimentes, como ver da 
varanda, crianças “chapadas” 
depois de usarem crack a noite 
inteira, com a cara no cimento 
sob sol de quase 40 graus. Pedia 
ainda o fim da algazarra que fa-
ziam durante a noite. 

A decisão do David de sair da 
casa veio após a ocupação do com-
plexo do Turano pelo Bope para 
procurar os assassinos do Cabo 
Enio e da retirada do posto policial 
que ficava no final da vila.

O cabo do Batalhão de Ope-
rações Especiais da Polícia Mili-
tar, Enio Roberto Santiago, levou 
um tiro na nuca e outro no om-
bro, por volta das 7 horas, do dia 
10 de julho de 2009, ao tentar 
impedir um roubo de carro, na 
Rua São Francisco Xavier, esqui-
na com Rua Conde de Bonfim. 
Houve pânico e correria entre 
pedestres na hora dos disparos. 
O agente era motorista do te-
nente-coronel Alberto Pinheiro 
Neto, principal assessor do atual 
comandante-geral da PM, Má-
rio Sérgio de Brito Duarte. Ele o 
aguardava em um carro desca-
racterizado do Bope, quando viu 
um casal em um Gol preto sen-
do assaltado por dois homens 
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no sinal. Enio reagiu à ação dos 
bandidos, mas acabou sendo ba-
leado por comparsas dos crimi-
nosos, ligados ao tráfico de dro-
gas do complexo do Turano.

No mesmo dia, policiais 
Bope e do 6º Batalhão 
(Tijuca) foram atrás 

dos assassinos. Destruíram uma 
barreira de contenção erguida 
por traficantes com materiais do 
Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), no Morro do Tu-

rano. O obstáculo, que ainda pos-
suía degraus e um corrimão para 
facilitar a fuga e dar proteção 
aos marginais, continha buracos 
usados como esconderijo para 
armas. Sugeria que o traficante 
Berola fosse mesmo o orientador 
das obras do PAC, como me disse 
um morador.8

Sobre a decisão de retirar o 
posto de policiamento da PM do 
final da vila, tenho pelo menos 
uma certeza; deixou mais insegu-
ros os moradores da vila. Todos sa-

biam que a PM tinha algum acer-
to com o CV no Turano, como em 
outras favelas. Porém, este acordo 
sórdido era a sustentação econô-
mica da “ordem pública mínima” 
mantida pelas “autoridades do as-
falto”. Dava algum apoio moral a 
moradores, como o David, que re-
clamava do comportamento dos 
usuários de drogas9. 

Quando os policiais saíram 
do posto, os traficantes imediata-
mente fizeram um churrasco no 
local. Agora uma mendiga dor-

me no prédio. Em frente fica um 
olheiro, o tempo todo, com um 
rádio transmissor passando in-
formações sobre o que está ocor-
rendo para os soldados do tráfico. 
De noite, duplas de motoqueiros 
armados com fuzis fazem a ronda 
da área descendo a vila e subindo 
a Rua Joaquim Pizarro, onde es-
tão as obras do PAC.

De vila a pé de morro
No dia 22 de agosto de 2009, 
conversei com José que trabalha 

fazendo serviços gerais – inclu-
sive fez obras de emergência na 
casa da minha mãe. Foi a pessoa 
de confiança que todos os co-
nhecidos recomendaram para 
tomar conta da casa. Vai acen-
der as luzes de noite e manter a 
casa limpa. Mora com a esposa 
no Morro do Turano desde 1981 
e conhece todo mundo por lá.

Já fiz o pedido de autoriza-
ção judicial, com urgência, para 
vender a casa. O tempo do Judi-
ciário é lento; o da bandidagem 

é rápido. Minha conduta é pau-
tada por leis e instituições que 
não asseguram adequadamente 
direitos. Os predadores sociais 
que nos humilham, lesam e 
ofendem não se sujeitam a limi-
tes legais ou éticos. Assim, pro-
gride desigualmente a barbárie 
na cidade.

Hoje conversei com um ami-
go que é procurador de um mu-
nicípio da Baixada. Resumi a es-
tória acima. No final perguntei: o 
que você faria se estivesse na mi-

“No novo tempo, apesar dos castigos
Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos

Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer
No novo tempo, apesar dos perigos

Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta
Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver”

Ivan Lins e Victor Martins – No novo tempo
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1. Cf. LEITÃO, Leslie. “Droga do Turano é testada 
dentro do presídio. Preso em Bangu 3, chefe do 
morro no Rio Comprido acerta remessas de crack, 
maconha e cocaína para atestar qualidade.” O 
Dia Online, Editoria Rio, 09/06/2007. “Sobre o 
fato de o bandido usar celular em Bangu 3, a 
Secretaria de Administração Penitenciária infor-
mou que vistorias são realizadas com frequência. 
Na última, em janeiro, 14 radiotransmissores 
novos foram encontrados justamente na Galeria 
B-7.” Disponível em 23/08/2009 em: http://odia.
terra.com.br/rio/htm/geral_103585.asp

2. “O traficante foi preso quando ia ao encontro 
de um fornecedor, marcado havia dez dias. 
Berola estava desarmado e não resistiu à prisão, 
apesar de sua fama de violento. Segundo a PF, 
ele já havia ordenado o assassinato de várias 
pessoas por problemas com o tráfico. Berola 
se mantinha no litoral paulista e mudava de 
endereço constantemente. Para não ser reco-
nhecido, Berola chegou a fazer uma cirurgia e 
perdeu aproximadamente 40 quilos.” “PF prende 
traficante do Comando Vermelho no litoral de 
SP”. Folha Online, 20/07/2006. Disponível em 
22/08/2009 em: http://www1.folha.uol.com.br/
folha/cotidiano/ult95u124178.shtml

3. Não foi possível confirmar exatamente qual 
das duas justificativas. Anteriormente, Bero-
la havia obtido na Sexta Câmara do Superior 
Tribunal de Justiça, com voto do relator Minis-
tro Paulo Gallotti, por unanimidade, extensão 
dos efeitos do julgamento do habeas corpus  
nº 44.293/RJ. EMENTA HABEAS CORPUS. 
PEDIDO DE EXTENSÃO. CONCESSÃO. 1. 
Idênticas, quanto à prisão cautelar, as situações 
do paciente e dos co-réus, impõe-se a extensão 
a estes da ordem de habeas corpus concedida 

àquele por falta de fundamentação do decreto 
de prisão preventiva. 2. Pedido de extensão 
deferido. Brasília, 21/02/2006. Disponível em 
23 de agosto de 2009 em: https://ww2.stj.jus.
br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sS
eq=609631&sReg=200500847336&sData=2
0060417&formato=PDF

4. Esta norma foi reproduzida no artigo 1240 
do Código Civil Brasileiro de 2002 e foi regula-
mentada pelos artigos 9º a 13 da Lei nº 10.257 
(Estatuto da Cidade).

5. Cf. MELLO, Marco Aurélio Bezerra de. Direito 
das Coisas, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Editora, 2008, p. 125.

6. A Revista Inteligência publicou o primeiro 
artigo escrito sobre a entrada do crack no Rio 
de Janeiro: CALDEIRA, Cesar. “Como não entra? 
O crack? Já entrou.” Inteligência, ano 6, nº 
27, 4º trimestre, dezembro de 2004, p. 18– 36. 
Na época políticos, governantes, ongueiros se 
surpreenderam com o fato. Políticas públicas 
para restringir ao menos a entrada do crack 
não foram adotadas apesar das declarações de 
todos os entrevistados. 

7. CAMARANTE, André. “Incontrolável, trá-
fico adota o vale-droga”, Folha de São Paulo, 
caderno cotidiano, 26/03/2006. Disponível em 
22/08/2009 em: http://www1.folha.uol.com.br/
folha/cotidiano/ult95u119758.shtml. Na época 
da reportagem o jornalista se referiu a cinco 
bocas de fumo no complexo do Turano. Esse 
número provavelmente cresceu bastante desde 
2006. No Rio de Janeiro de hoje nunca se está 
a mais de dez minutos de um ponto de venda 
de drogas.

8. “Polícia destrói barreira de contenção do tráfico 
construído com materiais de obras do PAC no 
Turano”, O Dia Online, 10/07/2009. Disponível 
em 22/08/2009 em: http://odia.terra.com.br/portal/
rio/html/2009/7/policia_destroi_barreira_de_con-
tencao_do_trafico_construido_com_materiais_
de_obras_do_pac_no_turano_22954.html Durante 
a ação, os policiais localizaram um carro e uma 
pistola, provavelmente usados no assalto, e um 
homem suspeito de ter ligação com o tráfico de 
drogas na comunidade morreu.

9. Lendo os jornais da época encontrei a se-
guinte carta de um leitor de O Globo: Bandidos 
revoltados com a polícia avisam que a ‘chapa 
vai esquentar’ “Não é alarde, mas deveria ser. 
Hoje uma conhecida recebeu a visita de um 
vizinho que nasceu no Morro do Turano e con-
seguiu sair de lá, porém seus familiares ainda 
moram lá. Segundo ele contou, os bandidos 
estão revoltados com o Bope e avisaram que a 
“chapa vai esquentar lá embaixo”. Ontem ele 
viu dois bandidos na escada em frente à Barão 
de Itapagipe, com certeza planejando alguma 
ação, algum assalto, guerra. Já colocaram uma 
boca de fumo logo na subida da Joaquim Pizarro. 
Segundo ele assim que os policiais do DPO 
saíram, eles fizeram uma festa, pois puderam 
descer, para expandir seus “negócios”. Estamos 
muito preocupados, pois a corda sempre estoura 
do lado mais fraco. O recado está dado. Será 
que vão levar a sério? Será que vão fazer algo. 
Se sabem que o Turano está lotado de bandi-
dos, porque não fazem absolutamente nada?” 
Enviado por leitor Leonardo Helal – 13.7.2009 
19h45m Disponível em 22/08/2009 em: http://
oglobo.globo.com/rio/bairros/posts/2009/07/13/
bandidos-revoltados-com-policia-avisam-que-
chapa-vai-esquentar-204637.asp

NOTAS

nha posição, com o dever de pro-
teger o patrimônio da sua mãe?

– Faria o que você está enca-
minhando: o pedido de um alva-
rá para vender a casa pelo valor 
que o Juiz indicar. Em agosto de 
1993 meu pai tinha um aparta-
mento em Parada de Lucas – que 
era um bairro com comércio e 
vida estável. Ocorreu então a 
Chacina de Vigário Geral, cuja 

repercussão foi internacional. 
Daí em diante houve toque de 
recolher ordenado pelo tráfico 
de drogas. Os comerciantes co-
meçaram a sair da área. Falei 
para meu pai: vamos vender o 
imóvel imediatamente. Ele he-
sitou e não vendeu. O processo 
de decadência veio rapidamen-
te. Ele teve, por fim, que sair de 
Parada de Lucas.

– E o apartamento, como 
ficou?

– Está trancado até hoje. Não 
conseguimos mais vendê-lo. PT 
– perda total.

cesarcaldeira@globo.com

O articulista é professor universitário

Este artigo é baseado em fatos reais. Todos os 
nomes de pessoas, locais de imóveis e outras 
situações que identificassem as pessoas que 
viveram os fatos foram alterados.
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Amar era bom
mas doía do lado.
Amar era engraçado
mas tirava o sono.
Amar fazia rir de madrugada
mas distraía o motorista.
Amar dava coragem
de subir no telhado,
fazer feira, mercado,
visitar tia Xandó
no leprosário
e mergulhar do trampolim
mais alto 
sem nem olhar se tinha água
na piscina.
Amar era beber até cair
acordar desnorteado
sair torto por aí
e bater ponto atrasado.
Amar seria melhor
se ela não reclamasse;
se ela chegasse
te pegasse pela mão
e declarasse, olho no olho:
“Chega de besteira, cafajeste!
Você é meu, de mais ninguém
e vai sofrer por mim
até o fim.”

Era bom

Luiz Carlos Saroldi
Escritor

lcsaroldi@oi.com.br
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“...vento   do   mar   no   meu   rosto   
                e   o   sol   a   queimar,   queimar...” 
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Ana Paula Cardoso
Jornalista

Help! Help!

A
os 25 anos, já parece uma senhora 
cansada de guerra e das noites em 
claro. Uma vida desregrada deixa 
marcas irrecuperáveis ao longo do 
tempo. Às vésperas de seu último 
suspiro, a Discoteca Help não faz 
jus à fama que ainda habita o ima-

ginário do carioca. Está mais para uma puta velha 
de bataclan do que para uma mocinha de book. A 
maquiagem carregada já não faz efeito. Há saudades 
na pele e rugas na alma. Esta madame de tantos ser-
viços prestados à sociedade chega a seus últimos dias 
sofrendo de transtorno bipolar: ora, parece manter 
a velha aura de reduto do submundo e ponto de 
encontro de hormônios de todas as latitudes; ora, 
apenas serve de cenário para uma oportunista onda 
de culto ao kitsch, recebendo visitantes que jamais 
lhe pertenceram. É gente que vai ao local com a 
mórbida curiosidade de quem se aproxima para ver 
o corpo de um moribundo estirado na calçada. É o 
triste fim de uma meretriz esquecida.
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Apesar dos flagrantes sinais de decadência e 
do óbito anunciado, um dos estabelecimentos mais 
famosos da orla de Copacabana teima em resistir 
ao tempo, como se sempre houvesse amanhã. No 
endereço onde, em breve, entrará em cena e pedirá 
passagem o projeto do novo Museu da Imagem e 
do Som (MIS), ainda há quem insista em ignorar a 
proximidade do fim. “Fechar as portas? Ih, isso ainda 
vai demorar”, afirma o segurança, quando indagado 
sobre a data precisa para o fim da Help.

No metro quadrado mais libidinoso da orla 
carioca, a substituição das tradicionais saias curtas 
e das bocas vermelhas pela coleção de acetatos das 
irmãs Batista causa protestos veementes. “Vai aca-
bar? Que lástima...fim da putaria e chegada dessa 
droga de cultura”, diz, sem meias-palavras, o advo-
gado argentino. Ele vem ao Brasil eventualmente, 
a negócios e para visitar amigos. “Vou sentir uma 
falta do caralho desse ambiente de sensualidade”. 
Provavelmente, este hermano não visitará o templo 
da imagem e do som.

A rivalidade entre a Help e o futuro MIS já 
desfila no calçadão. “Copacabana vai perder muito. 
Aquilo lá é um ponto turístico. Quero ver se esse 
museu vai trazer tanto turista quanto a Help. Quase 
todos os hóspedes querem conhecer a boate. Nós 
indicamos a Help, sim, isso quando eles já não vêm 
com a orientação da própria agência de viagem. 
Qual o problema? Lá tem mulher, eles têm dinheiro. 
Homem gosta de mulher e mulher gosta de dinheiro. 
Tem lugar melhor para o cara ir à noite?”, diz o se-
gurança de um dos hotéis mais chiques da Avenida 
Atlântica. Em seu relato, não esconde a vontade 
de ser um daqueles gringos que voltam para seus 
quartos sempre bem acompanhados.

o amaNhã

Choram Marias e Clarisses no solo ondulado 
da Avenida Atlântica. O fim da Help deixará viúvos 
e viúvas. E não é aquilo que você está pensando. 
“Estamos em uma situação delicada. Temos res-
ponsabilidade com dezenas de funcionários. Ainda 
não há nada decidido. Não queremos deixá-los 
apreensivos”, explica o distinto senhor de bigode e 
óculos, um dos gerentes da casa e comandante de 
noites nem tão distintas assim. Sobre o destino de 
tantos trabalhadores, os demais gerentes da casa 
não querem muito papo. Ninguém informa a data 
correta do fim. Dizem apenas que “o caso corre na 
Justiça”. 

Barmans, seguranças e garçons também descon-
versam. Ninguém gosta de falar da morte. No entan-
to, o olhar de todos deixa escapar a inquietude com 
o amanhã e com a pergunta que está no ar: “Onde 
vamos trabalhar, afinal?” Um dos garçons quebra o 
silêncio: “Tanto terreno vazio na cidade. Não tinham 
outro lugar para construir este museu? Precisavam 
colocar um monte de trabalhador na rua”.

Na porta do banheiro, uma senhora de aproxi-
madamente 1,40m e sotaque nordestino, tenta, em 

Qual o problema? Lá 
tem mulher, eles têm 
dinheiro. Homem gosta 
de mulher e mulher 
gosta de dinheiro

MEIa-ENTRaDa
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vão, tirar as pegadas sujas do assoalho, sem saber 
do seu destino. “Isso aqui vai ser do governo, né? 
Gostaria de ficar, mas não sei se vão poder aproveitar 
a gente”, diz, resignada. 

Se a turma de carteira assinada teme pelo 
porvir, o que dizer das moçoilas autônomas que 
são a razão de existir da Help. No banheiro fe-
minino, ambiente de mil e uma utilidades que 
funciona como local da toalete, da contagem dos 
proventos da noite e de desabafos entre as colegas 
de trabalho, não importam o tracejado do rímel 
ou tamanho da meia-calça. Todas não passam de 
mulheres. Basta uma pergunta sobre o assunto 
para a angústia saltar à flor da pele. “Se a Help 
acabar, vamos para a rua. E na rua somos lixo”, 
comenta Carina, uma negra bonita, sorriso de 
pérola e jeito brejeiro. 

Sem o teto protetor da Help e a acolhedora 
vigilância de garçons e seguranças, velhos com-
panheiros de penumbra, as profissionais do lugar 
enfrentarão a inevitável cadeia de poder do trot-
toir. Elas temem pelos donos da rua, o exército de 
proxenetas que demarca cada quadrado onde os 
saltos altos podem pisar e cobra comissões sobre o 
corpo que lhes pertence. “Não são só eles, não. E a 
polícia? Essa também não dá sossego. Volta e meia, 
nos viram de cabeça para baixo tentando achar 
drogas. Às vezes, nos enquadram por atentado 
ao pudor. É tudo teatro. O querem mesmo é um 
pedacinho da nossa féria”, reclama outra cabrocha, 
colega de Carina.

O fim da Help abala também o projeto de vida 
de algumas moças. Ninguém sonha com príncipe 
encantado ou algo do gênero. Não se trata de 
romantismo, mas de pragmatismo. Para algumas 
dessas meninas, a prostituição carrega semelhanças 
com o que o futebol representa para jovens caren-
tes. Para eles, a possibilidade de uma vida melhor 
está nos pés; para elas, no corpo todo. E vestir – 

ou melhor – despir a camisa da Help é jogar em 
time grande, à vista de torcedores e empresários 
do exterior. 

“Eu não tenho essa ilusão de casamento, mas 
gostaria, sim. Muitas meninas conheceram seus 
maridos aqui. Eu já viajei para fora com um cliente, 
mas ainda não casei”, conta uma mocinha de cabelos 
esticados e olhos verdes. 

Aliás, é dos estrangeiros que elas gostam mais. 
Talvez por estarem longe de casa, os moços de fora 
não costumam ter preconceitos. São mais amorosos 
que muitos namorados. Andam de mãos dadas pela 
cidade, pagam sorvete, levam para jantar e dão 
presentes. “Eu não faço programa com brasileiro. 
Brasileiro gosta de levar vantagem. Combina um 
preço e, quando chega ao hotel, quer regatear. 
Ou, então, quer pagar o preço de um para fazer 
programa com cinco. Os estrangeiros, não. Eu falo 
o meu preço e eles aceitam ou recusam. Quando 
aceitam, são generosos. A maioria nos trata como 
namoradas”.

“Eu não tenho ilusão 
de casamento, mas 
gostaria, sim. Muitas 
meninas conheceram 
seus maridos aqui”
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O romantismo, ainda que fugaz, é testemu-
nhado por Gladys Ribeiro, artesã que vende suas 
pulseiras de crochê ornadas de pedras no calçadão 
de Copacabana, desde antes da inauguração da Help. 
“Os gringos vêm passear aqui com as mulheres que 
conhecem na boate. Compram presentinhos, num 
clima de romance mesmo”.

Os forasteiros também concordam. Um peruano 
com traços nórdicos diz que é diferente conhecer 
uma moça na boate, mesmo se for pagar pelo servi-
ço. Ele garante jamais ter abordado uma mulher na 
rua. “O ambiente da Help dá um certo ar de roman-
ce a uma relação absolutamente comercial”, diz.

DecaDêNcia

A arquitetura típica das discos dos anos 70 ain-
da impressiona, não necessariamente por critérios 
estéticos. Tudo é muito over. O espaço é grande, 
as paredes são forradas de lantejoulas e há uma 
profusão de globos espelhados. Se, por um lado, a 
Help é testemunha de uma época em que as casas 

noturnas eram templos, por outro, os sinais de 
decadência saltam aos olhos, seja na decoração, seja 
nas condições de higiene. Em um sábado à noite, dia 
de maior movimento, a sensação de se caminhar no 
grudento carpete da boate é a mesma de se pisar em 
uma passarela de chicletes mascados. No banheiro 
feminino, uma barata passeava como se estivesse em 
casa. Talvez estivesse mesmo. 

“Não se assusta, não. Hoje só tem uma (barata). 
Até que está bom”, avisa uma mulata com um decote 
insinuante, praticamente uma intimação sexual aos 
frequentadores do local. Enquanto ajeitava os fartos 
cabelos em frente ao espelho, ela olhava de cima a 
baixo quem entrava, como se fosse a guardiã daquele 
espaço de inconfessáveis histórias. 

Lá dentro, prevalece o clima de último reduto 
da luxúria. O ambiente continua mais para filme B 
do que para um clássico cinematográfico. Enquanto 
Beyoncé e Shakira dividem-se entre a catraca do 
DJ e o telão na lateral da pista, a fila de moças em 
cima de saltos altíssimos, apertadas em tubinhos 
curtos e – muito – decotados, vai aumentando 
no guichê da chapelaria. Os garçons ainda vestem 
smoking e circulam freneticamente de um lado 
para o outro. 

BioDiversiDaDe

Na altura do número 3.432 da Avenida 
Atlântica a regra é clara: pouca conversa e muita 
disposição para, digamos assim, o amor. Os ho-
mens, estrangeiros em sua maioria, vão chegando 
em bando ou sozinhos. Olham e ficam parados. 
Não tardará a se aproximar alguma dama solí-
cita. Bem, há exceções, demandas não atendidas 
em um ambiente repleto de ofertas. Um cidadão 
asiático, talvez coreano, cabelo grudado na testa, 
aparentando uns 70 anos, balançava-se em ritmo 
diametralmente oposto ao som que saía das poten-
tes caixas de som. Nenhuma mulher aproximava-se 

Os sinais de 
decadência saltam 
aos olhos, seja na 
decoração, seja nas 
condições de higiene

MEIa-ENTRaDa
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dele. Já na madrugada de domingo, foi um dos 
raros frequentadores a deixar o local sozinho, sem 
sequer ter sido abordado por alguma moçoila. 
Nelson Rodrigues costumava dizer que o dinheiro 
compra tudo, até amor sincero. No entanto, por 
mais incrível que possa ser, a aparência ainda pesa 
nas relações travadas dentro da Help.

O cast feminino no interior da boate ou no 
calçadão impressiona pela biodiversidade. Há mer-
cadoria para todos os gostos: desde as muito jovens 
– registre-se a favor do estabelecimento, nenhuma 
com aparência de menor idade – até senhoras de 
meia-idade, rosto cansado, com expressão de quem 
gostaria de bater ponto em uma repartição qualquer 
e sempre ter alguém a quem deixar um pratinho de 
comida no forno. A Help também é uma passarela 
de estilos: há mulheres que preferem os uniformes 
padrão da sua atividade profissional – roupas ver-
melhas, decotes enormes e meias-calças coloridas – a 
outras extremamente elegantes. Algumas parecem ter 
até errado de endereço.

No jogo de sedução encenado a cada noite, há 
damas mais recatadas, que preferem ser abordadas. 
A pista de dança, então, vira vitrine. As coreografias 
de Mariah Carey e Jeniffer Lopez no telão estão ali 
para serem imitadas. Muitas jogadas de cabelo e 
mexidas de quadril depois, algum incauto sedutor 
quebra a resistência e exerce sobre seu alvo a abor-
dagem dos cavalheiros.

iNtrusos No iNferNo

Prostitutas e gringos são mesmo a maior parte 
entre os frequentadores da Help. Mas, nos últimos 
dias da Sodoma e Gomorra copacabanense, divi-
dem o espaço com algumas turistas desavisadas e 
três ou quatro grupos de moderninhos. Sem contar 
um fenômeno recente, resultado do próprio óbito 
anunciado. Há um grande número de socialites e 
patricinhas que, motivadas pela curiosidade, resol-

veram usar o espaço para comemorações diversas. 
A Help merecia um velório mais genuíno.

“Essa turma não é daqui. Quando tem festa há 
dois problemas. Esses playboys ficam querendo tirar 
sarro com a gente. Já as meninas, cheirosinhas e de 
bom berço, se esquecem onde estão. Ficam todas 
ofendidas com a abordagem dos gringos. O que elas 
queriam? Isso aqui é a Help. A droga toda é que isso 
espanta nossos clientes. Eles ficam confusos, sem 
saber em quem chegar. Essas festas de patricinha era 
só que o nos faltava”, desabafa a negra Carina.

Pouco tempo depois, no banheiro, uma típica 
garota da Zona Sul carioca conta ter sido abordada 
por um turista, que lhe mostrou dinheiro e a alisou. 
“Eu fui logo dizendo: eu estou de bolsa, tenho a 
pulseira da festa e sou de família, não tem como 
me confundir”. O comentário em voz alta causou 
furor entre “as donas do lugar”. “Ué, eu também 
sou de família. Você acha que só porque sou puta 
não tenho família?”, contestou imediatamente uma 
exuberante balzaquiana de cabeleira dourada. A 

“Ué, eu também  
sou de família. Você 
acha que só porque 
sou puta não tenho 
família?”
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patricinha tremeu nas bases com o coro frenético 
de “piranha”. Deve ter passado a noite em claro 
remoendo a saudação. 

Entreveros como este são raros, desde que cada 
um respeite sua fronteira e desempenhe seu papel, 
sem criticar a missão alheia. Em suas últimas noites, 
a Help virou um lugar de todos e, por isso mesmo, 
não é de mais ninguém. Há eventos para os mais 
variados públicos. Famílias inteiras da Zona Sul 
são vistas comemorando o aniversário de uma filha 
ou de uma neta. A morte não redime apenas os 
canalhas, mas também estabelecimentos de fama du-
vidosa. “A senhorita vai para o aniversário?”, indaga 
o segurança a Bruna Pedro, gestora de projetos na 
área de web. Bruna foi até ali “de onda”, motivada 
pelo grupo de amigos e para conhecer o local, antes 
que ele vire lenda.

Acompanhada do namorado, não foi difícil ao 
rapaz da porta, cuja incumbência é zelar pela ordem 
na entrada da casa, distingui-la entre as demais. 
Bruna foi para se divertir. Com um grupo de mais 
quatro amigos e o namorado, dançou a noite toda 

e sentiu-se respeitada. Embora reconheça o fato de 
o ambiente ser pesado. “Eu não voltaria à Help so-
zinha. Fui motivada por uma espécie de experiência 
antropológica”. 

violêNcia

A Help, não é de hoje, tem sido apedrejada 
como uma espécie de Geni da insegurança pública. 
Noves fora as motivações de ordem cultural, um 
dos argumentos mais fortes para a escolha do local 
como nova sede do MIS é o resgate da ordem na 
região. Ao olhar de boa parte da opinião pública, a 
Help é um satã que abriga sob seu letreiro luminoso 
rufiões, traficantes e ladrões.

“Tem gente que minimiza a atividade da Help 
e diz preferir um antro de prostituição à violência 
urbana, tipo bala perdida, sequestro-relâmpago ou 
assalto. Eu discordo. Violência é sempre violência. 
Um crime leva ao outro. Não existe prostituição sem 
droga. Não existe droga sem crime organizado. Não 
existe crime organizado sem violência urbana”, diz o 
gerente de um restaurante da Avenida Atlântica. 

Ele afirma já ter visto de tudo no entorno da 
Help. “Tem cafetão, sim. E já vi mulher apanhando 
deles. Uma vez, uma delas correu aqui para dentro 
do restaurante. O cara queria continuar a bater e eu 
só falei ‘aqui não’. Ele parou na hora. É fácil crescer 
em cima de mulher. Mas bastou outro homem falar 
grosso para o malandro se acovardar”. 

Conversar com os trabalhadores locais faz cair 
por terra velhos mitos. Reza a lenda que não há 
roubos e furtos perto de locais de prostituição. Den-
tro dos estabelecimentos de fato, não há. Por puro 
esforço dos seguranças particulares e dos próprios 
funcionários. Mas, do lado de fora, a lei é mesmo a 
do mais forte. Nas proximidades da Help, o calçadão 
é de quem chegar e a carteira, de quem levar.

Há controvérsias. Entre os próprios vizinhos 
da Help, alguns olham para a boate com um pouco 

A Help, não é de hoje, 
tem sido apedrejada 
como uma espécie de 
Geni da insegurança 
pública

MEIa-ENTRaDa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

103jUlhO•agOSTO•SETEMbRO 2009

mais de benevolência e se sentem até mais seguros 
com a sua presença. “Prostitutas? Isso é o de menos 
hoje em dia. Quem frequenta aqui não está assaltan-
do gente na rua. A calçada fica iluminada e é cheio 
de segurança e polícia. Quero ver como vai ser isso 
aqui à noite com o museu”, diz uma senhora que 
caminhava pelo calçadão à noite sem se importar 
em dividi-lo com as moças do local.

Em um dos quiosque da orla, próximos à disco-
teca, o atendente Ailton também já se familiarizou 
com o vai e vem das garotas de programa e seus 
clientes. O jovem não acredita em mudanças na 
paisagem local quando a discoteca cerrar as portas. 
“No máximo, as prostitutas vão migrar para uma 
boate perto do Lido. Mas muitas vão continuar 
circulando por aqui. Tomara!”

começo Do fim

Drogas, prostituição e crimes. Ninguém sabe 
ao certo quando tudo começou. Na ocasião da 
inauguração, em 1984, a Help não passava de uma 
danceteria, como tantas outras da época. Mas logo 
a turma da Zona Sul virou as costas e estigmatizou 
a boate como templo de suburbanos, trazidos às 
hordas pelos ônibus 484 da vida.

Na década de 1980, o point da mauriçada era 
a danceteria Mamão com Açúcar, na Lagoa. A 
Mamão amadureceu e caiu do pé sem espaço para 
gritar por help. A morte estúpida de uma meni-
na de 15 anos, cujos algozes a garota conhecera 
na danceteria, levou a casa à derrocada. O caso 
Monica Granuzzo seria um divisor de águas na 
história das embrionárias danceterias. O episódio 
levou à fiscalização intensificada e os menores 
de idade não puderam mais frequentar as casas 
noturnas. Nesse tipo de escândalo, ao menos, a 
Help nunca foi protagonista. A partir dos anos 
1990, a boate foi assumindo sua vocação de abrigo 
para o estilo trottoir indoor, expressão que, numa 

“Prostitutas? Isso é o 
de menos hoje em dia. 
Quem frequenta aqui 
não está assaltando 
gente na rua”

tradução rudimentar, significaria “rodar bolsinha 
em local fechado”. 

Hoje, com um pé na cova e outro no calçadão, 
talvez a própria Help não saiba mais qual é a sua 
real identidade. À espera do último piscar de luzes 
e da balada final, o local mistura seu velho estilo 
bas fond com ares de programa cult. São tempos 
que não se somam; apenas se subtraem. Sem futuro, 
a Help já não consegue nem mais preservar o seu 
passado. O DJ capricha no techno, mas o que se 
ouve mesmo é um réquiem em dó maior. Trata-se 
de uma música incidental. Em breve, outros sons e 
outras imagens marcarão o local. Abram-alas para 
Dircinha Batista: 

“Meu periquitinho verde
Tire a sorte, por favor 
Eu quero resolver 
Este caso de amor 
Pois se eu não caso 
Neste caso eu vou morrer?”

anapaula.paris@gmail.com
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Rosa Maria  
Barboza de Araújo
Presidente do Museu da Imagem  
e do Som do Rio de Janeiro (MIS)

mis: 
ATENDENDO  A  PEDIDOS

o
s cariocas podem se preparar para 
uma revolução. O novo Museu da 
Imagem e do Som (MIS) vai mudar 
radicalmente a paisagem cultural do 
Rio de Janeiro. A construção da nova 
sede do MIS, na Avenida Atlântica, 
representará uma transformação na 

maneira do Rio guardar, preservar e, sobretudo, 
conhecer algumas das maiores riquezas artísticas já 
produzidas na cidade. O novo museu será a casa da 
imagem e do som do carioca.

Não poderia haver um berço mais perfeito 
onde se pudesse repousar a nova sede do MIS. O 
impacto desta decisão vai além do aspecto cultural, 
que, por si só, já justificaria a escolha. O empre-
endimento será um fator de transformação social 
e revitalização de Copacabana. Além dos critérios 
técnicos, questões de segurança e ordem pública 
influenciaram na opção pela Avenida Atlântica. Ao 
desapropriar a Help, o estado vai trocar o turismo 
sexual pelo turismo cultural em Copacabana. Dará 
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também mais uma incontestável demonstração de 
intolerância e enfrentamento do tráfico de drogas. 
Além da prostituição, a boate e seu entorno são 
vistos como um grande ponto de distribuição de 
entorpecentes na Zona Sul. A revitalização urbana 
de zonas de risco é uma maneira moderna, pacífica 
e inteligente de se levar segurança a certas regiões 
da cidade. 

Do ponto de vista cultural, nada me parece mais 
adequado do que se levar o novo MIS para Copaca-
bana. Trata-se de um bairro que tem forte ligação 
com a história artística da cidade. É preciso resgatar 
a vocação cultural do bairro, que se esvaiu ao longo 
do tempo. Copacabana era repleta de cinemas. Já foi 
considerada a segunda Cinelândia. Teve ainda seis 
ou sete teatros, entre eles o do Copacabana Palace, 
onde o Mambembe ficou durante muitos anos, o 
Tereza Raquel, o Opinião, o de Revista, o do Colé, 
que era numa galeria ao ar livre, entre a Almirante 
Gonçalves e a Sá Ferreira. A região, no entanto, 
perdeu teatros, cinemas e não os reconstruiu. Esse 

definhamento cultural culminou na degradação 
da noite de Copacabana, historicamente uma das 
maiores atrações do Rio. Até os anos 40, tínhamos o 
Cassino Atlântico e o Cassino do Copacabana Palace. 
Nos anos 50, começaram as boates, os espetáculos de 
Bossa Nova, os trios, os quartetos, o samba-canção. 
Nos anos 70, 80, vieram outras boates, como Bateau. 
E, hoje? Você vai dançar em Copacabana? Vai cantar 
em Copacabana? Vai ao cinema em Copacabana? Vai 
ouvir música em Copacabana? Com o projeto do 
novo MIS, vamos revitalizar um bairro que já teve 
uma vida cultural. 

O novo MIS também servirá para consertar 
um desequilíbrio na geografia cultural do Rio. Os 
museus do Rio estão excessivamente concentrados 
no Centro da cidade. E o Centro do Rio, como 
sabemos, não é similar ao de Buenos Aires, São 
Paulo, Nova York ou Barcelona. Apesar dos recentes 
projetos de reurbanização, é uma área com poucas 
residências. No fim de semana, a circulação é pe-
quena, ao contrário de Copacabana.

Em termos de beleza, o local da nova sede é 
um poema. Copacabana é um dos lugares mais 
lindos do Rio. O projeto arquitetônico do prédio 
conviverá em incrível harmonia com a paisagem, a 
orla, e a praia.

Outro aspecto importante: Copacabana é um 
bairro democrático, com população de diferen-
tes níveis sociais e variadas faixas etárias. Se, no 
passado, era um bairro de elite, no qual os mais 
pobres iam apenas passear, mas não moravam, hoje 
é bem diferente. O museu está em frente à favela 
do Pavãozinho. É o Pavãozinho, o MIS, a areia e 
o mar.

Essa localização geográfica vem a calhar. A pro-
ximidade com o Pavãozinho é um símbolo do forte 
caráter educacional que pretendemos dar à nova 
sede. Todo museu deve ter um projeto educativo 
forte para assegurar a permanente visitação escolar, 

É preciso resgatar  
a vocação cultural  
de Copacabana, que  
se esvaiu ao longo  
do tempo
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como ocorre nos países avançados. Na Europa, em 
todo o museu há simultaneamente umas oito ou dez 
visitas escolares. São turmas de todas as idades, des-
de crianças do jardim da infância até a faculdade. 
O MIS também será a casa do estudante.

a camiNho Do mar

Até chegar ao calçadão de Copacabana, o 
projeto da nova sede passeou por outros pontos 
do Rio, a começar pelo atual endereço do Museu. 
Inicialmente, pensou-se na construção de um anexo 
ao próprio prédio do MIS da Praça XV, tombado 
pelo patrimônio histórico. O imóvel foi sede do 
Pavilhão de Administração em 1922, na Exposição do 
Centenário da Independência. Só dois prédios desse 
período foram mantidos: a Academia Brasileira de 
Letras, mais precisamente o Petit Trianon, e este, 
onde foi instalada a sede do MIS. 

Outro lugar que se pensou para a nova sede 
do MIS foi a Estação da Leopoldina, uma cons-
trução lindíssima. Seria feita uma restauração do 
local, como a que houve na Estação da Luz, em 
São Paulo, para a instalação do Museu da Língua 
Portuguesa. Na época, também se pensou na Zona 
Portuária do Rio de Janeiro, área para a qual está 
previsto um grande projeto de reurbanização. O 
novo MIS seria, a princípio, âncora deste processo 
de revitalização. Mas algum tempo depois, no 
período em que o governo Sergio Cabral Filho 
completou um ano, surgiu a ideia de se fazer o 
MIS em Copacabana. A sugestão partiu do próprio 
governador em uma reunião com a Procuradoria 
Geral e a Casa Civil do estado. Na ocasião dis-
cutiam-se os benefícios sociais de se tirar a Help 
da Avenida Atlântica, desapropriando o terreno. 
Então, surgiram as dúvidas: “Vamos desapropriar 
para quê?” Não era para se fazer um túnel, talvez 
a motivação mais comum para desapropriações na 
cidade. E, então, o próprio governador mencionou 

a possibilidade de se instalar no local a nova sede 
do MIS. Ainda durante a reunião, ele consultou 
a secretária de Cultura, Adriana Rattes, que me 
telefonou, perguntando minha opinião. Respondi 
na hora: “Acho ótimo!”

coNservaDorismo

O Museu da Imagem e do Som do Rio está 
passando bem pela prova do conservadorismo, tão 
comum quando se propõem mudanças drásticas na 
paisagem urbana. É preciso enfatizar que, recente-
mente, tivemos o episódio da Cidade da Música, 
uma experiência malsucedida, o que sempre aumenta 
a resistência da opinião pública a projetos congêne-
res. A Cidade da Música vai ter um papel impor-
tantíssimo na cultura da cidade, mas sua construção 
ficou marcada por problemas de execução e atrasos 
no cronograma. E olhe que estamos comparando 
projeções de ordens de grandeza muito diferentes: 
a Cidade da Música custou quase R$ 500 milhões; o 
investimento no novo MIS será de R$ 65 milhões.

O Museu da Imagem 
e do Som do Rio 
está passando 
bem pela prova do 
conservadorismo
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rosa maria barboza de araújo

R
osa Maria Barboza de araújo é carioca, 

maior de idade e alfabetizada. na verdade, 

pertence a uma das endiabradas gerações 

do Colégio de aplicação (CaP) da Uni-

versidade do Brasil, a partir do qual, num 

átimo, obteve o título de mestre em história social da 

américa latina, na Universidade de nanterre, Paris X, 

e doutorou-se como historiadora plena na Universidade 

de Johns hopkins, Baltimore. selecionando itens de 

seu currículo, lê-se que foi pesquisadora do Centro 

de Pesquisa e documentação da Fundação Getulio 

Vargas, do instituto Universitário de Pesquisas do rio 

de Janeiro e chefe do setor de história da Fundação 

Casa de rui Barbosa. Para frustração dos livreiros do 

Estado de são Paulo, organizou o sucesso de várias 

Bienais do livro na cidade do rio de Janeiro. Entre 

uma coisa e outra, e até hoje, desfila como passista e 

apaixonada devota do Grêmio recreativo e Escola de 

samba império serrano. além de renata e Bernardo, 

gerou a Vocação do Prazer – a família e a cidade no rio 

republicano, publicado pela rocco Editores, e O Batis-

mo do trabalho – a experiência de lindolfo Collor, selo 

da livraria e Editora Civilização Brasileira. Com sergio 

Cabral, pai, escreveu o histórico musical sassaricando: 

E o rio inventou a marchinha. É militante do bairro de 

Copacabana, sem querer abafar ninguém.

Já fumou, aprecia vinhos e está à altura de ex-

celentes champanhes. Encontrava-se de saída para 

assistir a uma apresentação de Charles aznavour. 

se ficasse em casa, leria e ouviria música. Ou então 

congregaria alguns amigos e algumas amigas de cuja 

alegria é permanente patrocinadora. acompanhando as 

notas de um violão ou a capela, cantaria, em tom sem-

pre grave e muita compenetração, qualquer marcha, 

samba, bolero, tango, lyrics e chansons do repertório 

pessoal de todos os presentes. só vendo.
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Sabendo desse conservadorismo da sociedade 
carioca, creio que a receptividade ao projeto foi 
altamente positiva. Fizemos uma votação na inter-
net e mais de 80% aprovaram a ida do MIS para 
Copacabana. O projeto arquitetônico escolhido foi 
aceito por 90% das pessoas consultadas. 

Até o momento, as principais críticas à trans-
ferência do Museu para Copacabana não vêm da 
população, mas sim dos especialistas, do universo 
ligado à cultura. Questiona-se a possibilidade de 
conservação dos documentos à beira-mar. Trata-se, 
sem dúvida, de um desafio. Mas, para isso, há nor-
mas e padrões técnicos internacionais. Será neces-
sário criar um bunker, seja à beira-mar, no deserto, 
na floresta. Além disso, não estamos tratando de 
algo inédito ou desconhecido. O próprio Museu da 
Imagem e do Som atual está, desde 1965, na Praça 
XV, também à beira-mar. Portanto, temos expertise 
na preservação de documentos nestas condições. Por 
exemplo, os negativos de vidro do Augusto Malta 
estão conservados na sede da Praça XV. Talvez não 
em plenas condições ideais, mas há todo o controle 
de temperatura, umidade, luz. Documentos são 
exigentes como vinhos.

Ainda assim, adotaremos padrões ainda mais 
rigorosos. Seguiremos normas internacionais, di-
tadas pela Inglaterra, que pareceram melhores aos 
nossos técnicos. Estamos usando consultores com 
mestrado e doutorado em conservação de docu-
mentos em celulose. Esse trabalho seria necessário 
em qualquer lugar que viesse a abrigar um acervo 
como o do MIS. Também estamos contando com 
o auxílio de três consultores máster de conteúdo, 
baluartes da cultura. São eles Hermínio Belo de 
Carvalho, Jairo Severiano e Sérgio Cabral pai. 
Nós os contratamos por três meses para fazer um 
diagnóstico do conteúdo das coleções naquela área, 
dizerem quais são as pérolas do MIS, o que falta 
para completar, comprar, intercambiar. O time de 

consultores é composto ainda por personagens do 
calibre de Raquel Valença Pedro Paulo Malta, Al-
fredo Del-Penho, Luiz Carlos Saroldi, Ruy Castro, 
Rodrigo Faur, Pedro Butcher e Pedro Vasquez. São 
nomes que atestam a seriedade técnica com que 
estamos tratando deste projeto.

Ainda na linha das reações contra o MIS, o 
proprietário e os atuais ocupantes do imóvel são 
adversários naturais do projeto. Houve várias ini-
ciativas para embargar a obra. O prédio pertence 
a uma enfermeira que tomou conta de uma idosa 
que morava na antiga casa, o imóvel que deu ori-
gem à boate Help e ao restaurante Sobre as Ondas. 
A proprietária mora hoje na Alemanha e recebe  
R$ 70 mil de aluguel do Terraço Atlântico. 

Os inquilinos tentaram embargar a obra, mas já 
perderam todos os recursos. Eles podem pleitear na 
Justiça uma indenização com base no Fundo de Co-
mércio. Têm direito a discutir, mas fora do imóvel. 
Eles têm até o fim de outubro para sair do local. 

Questiona-se a 
conservação dos 
documentos à beira-
mar. Trata-se, sem 
dúvida, de um desafio
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museu total

O Rio e o Brasil como um todo têm museus 
importantes e valiosos. No entanto, os principais são 
museus de arte ou históricos. O MIS será o primeiro 
museu temático da cidade. 

O projeto do novo MIS é também o que a Unes-
co chama de museu total. Um local que guarda peças 
e objetos, restaura, conserva, exibe e mostra. 

A escolha do projeto vencedor foi feita com base 
em diversos critérios, como se fosse o julgamento 
de um desfile de escola de samba. Os parâmetros 
foram originalidade, inserção na orla, atendimento 
ao programa funcional, sustentabilidade e acesso a 
portadores de necessidades especiais. Os arquitetos 
vencedores – os norte-americanos Elizabeth Diller 
e o Ricardo Scofidio – são figuras excepcionais e 
renomados no meio. Acabaram de fazer a reforma 
do Lincoln Center, ou seja, estão acostumados a 
desenvolver projetos na área de cultura. Scofidio 
parece estar em casa. Filho de pai italiano e mãe 
americana negra, ele toca contrabaixo e é um apai-

xonado por música brasileira, em especial samba e 
bossa nova. Eu o levei à casa de espetáculos Trapiche 
Gamboa pra ouvir um bom samba. Ele saiu de lá 
maravilhado. Um arquiteto que entende de música 
brasileira parece feito sob encomenda para desenhar 
a nova casa da imagem, do som e da cultura do Rio 
de Janeiro.

O projeto prevê a criação de um centro de docu-
mentação e de uma sala no banco de dados, com 20 
lugares. Teremos um centro moderno e inteiramente 
digitalizado. Hoje, 20% do acervo do MIS já foram 
digitalizados. Até o final do ano, vamos completar 
50%. Até o ano que vem, os outros 50% passarão 
pelo mesmo processo.

Haverá ainda a sala de pesquisa em áudio e ví-
deo e a biblioteca. Vão ser mil livros de referência 
à disposição dos visitantes. Existirá ainda a porção 
museu, com salas de exposição permanentes que 
mostrem a chamada indústria criativa do Rio de 
Janeiro. Tudo será exibido de uma forma moderna, 
interativa, com alta tecnologia. 

O visitante passará a conhecer o som, a imagem 
e as transformações da cultura do Rio. Descobrirá 
como se deu a inserção da mulher na música, no 
cinema, na fotografia. Ele poderá ver e ouvir cultura 
em estado puro. 

Além das coleções atuais, virão outras. O MIS 
tem a Rádio Nacional, mas não tem televisão. En-
tão, pretendemos fazer algum acordo para termos 
programas de televisão, como o Chacrinha, atrações 
musicais, as produções da TVE. Precisamos de uma 
parte do acervo do TVE, da TV Tupi, da TV Globo, 
da TV Rio. Pretendemos ter também os programas 
da Rádio JB. Queremos mostrar a criatividade do 
Rio através da música e da imagem. 

O MIS contará ainda contar com um auditório 
para 300 pessoas e outro auditório reversível, com 
capacidade para até 150 lugares, ambos os espaços 
destinados a espetáculos, exibição de filmes e reali-

O visitante passará 
a conhecer o som, 
a imagem e as 
transformações da 
cultura do Rio
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zação de seminários, e oficinas. No projeto do novo 
MIS, programou-se música para todos os 365 dias do 
ano. O Museu abrirá também aos sábados, domingos 
e feriados, e durante a noite. 

O MIS terá também um restaurante panorâmi-
co, com a vista para a praia, o que permitirá uma 
interação entre a orla de Copacabana e a cultura e 
o acervo da entidade. Além disso, estamos pensando 
em fazer uma boate. Não é uma boate cenográfica, 
mas um museu-boate, que tenha vida própria, como 
as night clubs de Copacabana em 1950 e 1960. 

A grande novidade do MIS é o próprio MIS. 
Como o novo projeto, ele passará a cumprir a sua 
função de museu. Hoje, ele se chama Museu da 
Imagem e do Som, mas é praticamente um centro 
de documentação. Não exibe nada. Na sede da Lapa, 
por exemplo, há um acervo com 40 mil partituras, 
discos da Rádio Nacional, mas nada em exposição. 
Já na Praça XV, é possível se ver o piano do Ernesto 
Nazaré e o bandolim do Jacó numa vitrine. Isso não 
é museu. O novo MIS vai mostrar seu acervo como 
um museu temático. 

Também está decidido que o Museu Carmem 
Miranda, situado no Parque do Flamengo, será 
transferido para o MIS. No local em que está hoje, 
ele tem pouca visita. Receberemos boa parte do ves-
tuário da Carmem Miranda, os balangandãs, as jóias, 
os sapatos plataforma, além de fotos e uma parte da 
correspondência da Pequena Notável. 

O MIS está suscitando muito interesse e di-
versas sugestões. Há uma vontade coletiva de se 
salvaguardar a memória do Brasil no novo Museu. 
Infelizmente teremos de ser seletivos. Não dá para 
se criar um Instituto do Cinema ou da Televisão na 
nova sede. Precisaremos eleger prioridades dentro 
das verdadeiras vocações históricas do Museu. 

Estamos contando com um acervo maior fisica-
mente. O Ministério da Cultura acabou de comprar 
os filmes da Atlântida. Como vamos ver a história 

do Carnaval, e não ver o Blecaute se apresentando? 
Sem Blecaute, não vou! O que vamos tentar fazer? 
Acordos para esse material vir todo digitalizado. 
Esta é a tendência dos grandes museus internacio-
nais. Contratamos uma reputada consultoria, a Bar-
celona Mídia, que está fazendo um estudo completo 
sobre o MIS. Mais do que isso: eles promoveram 
um amplo levantamento sobre atrações culturais do 
Rio de Janeiro, como foco nos museus, seus acervos 
e sua frequência. 

Com relação ao MIS, a Barcelona Mídia foi a 
responsável por toda a sugestão de museografia e 
o plano de gestão. Já estão projetadas as despesas 
e as potenciais receitas do novo museu. Estimamos 
também um valor entre R$ 4,00 e R$ 6,00 para o 
ingresso.

Do custo total para a construção da nova sede, 
de R$ 65 milhões, cerca de R$ 13 milhões se referem 
à desapropriação. O governo do estado, que será 
majoritário, desembolsará com algo entre R$ 45 
milhões e R$ 50 milhões. Teremos três parceiros 

Estamos pensando 
em fazer uma boate. 
Não uma boate 
cenográfica, mas um 
museu-boate
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Desde o início, o MIS 
destacou-se também 
como um espaço 
para o pensamento 
intelectual

privados, cada um aportando cerca de R$ 5 milhões. 
Há vários candidatos, entre eles a Sony. A Rede 
Globo entrará com outros R$ 5 milhões de mídia 
para o material de marketing. 

Em relação à atual estrutura de pessoal, haverá 
mudanças pontuais. O MIS tem hoje 65 funcioná-
rios. Com a nova sede, serão 80 colaboradores, fora 
os serviços terceirizados, como guia, monitor, equipe 
de limpeza. A conclusão das obras está prevista para 
o final de 2011 ou início de 2012. 

história Do mis

A sede que se erguerá no calçadão de Copacaba-
na terá ainda a missão de consolidar o valor histó-
rico do MIS para a cultura do Rio de Janeiro, que, 
de certa forma, acabou esmaecido pelo tempo. O 
Museu foi inaugurado em 1965, com o propósito de 
se tornar um espaço capaz de registrar, colecionar e 
guardar acervos. Ele ficou marcado como sendo um 
projeto do Carlos Lacerda. Pelo que pesquisamos, 
não há dúvidas de que Lacerda levantou a bandeira, 

mas, na partida, quem surgiu com a proposta de 
criação de um centro de documentação no Rio foi 
o crítico musical, colecionador e documentarista 
Mauricio Quadrio, por meio de um artigo de jornal. 
Não sei se ele chamou de museu, mas a ideia era da 
instalação de um local em que se reunissem os acer-
vos e as coleções. O Lacerda leu, gostou e chamou 
o Mauricio Quadrio para conversar e amadurecer 
o projeto.

Como a ideia era criar um museu que viesse a 
registrar, colecionar e guardar os arquivos, o gover-
no comprou metade do acervo do Augusto Malta. 
Com pouco mais de um ano de existência, o MIS 
adquiriu também os arquivos do Almirante, um 
dos maiores pesquisadores de música e programa-
ção radiofônica do país. O próprio Almirante foi 
trabalhar no MIS.

Desde o início, o MIS destacou-se também 
como um espaço para o pensamento intelectual. Nos 
anos 1960, não havia a concepção de centro cultu-
ral como há atualmente. Um lugar com oferta de 
atividade cultural, diversão, imagem e depoimento 
para a posteridade era inexistente até então. O MIS 
conquistou esse espaço. Nessa época, o Museu era 
considerado de vanguarda. Quando se pensava em 
fazer um projeto ousado em termos de cultura, fazia-
se lá. Às vezes, as atividades nem estavam ligadas a 
imagem, som ou acervo, mas o MIS era um centro 
importante de produção e exibição artística do Rio 
de Janeiro.

A partir dos anos 80, surgiram locais como o 
Centro Cultural Banco do Brasil, a Casa França 
Brasil, entre outros, que assumiram essa ligação 
mais direta com cinema, teatro e artes plásticas. O 
MIS manteve-se como um centro de documentação 
muito importante. No entanto, este período coin-
cide com o seu processo de decadência. O Museu 
deixou de receber novas coleções. Uma das últimas 
doadas foi o acervo de Nara Leão. Ao mesmo tem-

MEIa-ENTRaDa
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O público se pergunta: 
onde pesquisar?  
Esta é uma das 
motivações para a 
nova sede

po, o MIS foi perdendo a efervescência cultural que 
sempre o caracterizou. 

Por mais paradoxal que possa parecer, gradativa-
mente o MIS perdeu a função de museu. Atualmen-
te, o acervo divide-se em duas sedes distintas. Uma 
parte está na Praça XV, que sofreu reforma depois 
de um incêndio. A outra está localizada na Lapa, 
em um prédio de seis andares, entre a Sala Cecília 
Meireles e os Arcos. Nesta sede, estão fitas de áudio, 
a discoteca, uma parte da reserva técnica de peças, 
que os museólogos chamam de tridimensionais, a 
coleção da Rádio Nacional e arquivos de Elizeth 
Cardoso. Tudo está guardado em armários. Na Lapa, 
não se mostra nada, não se exibe nada. A função 
de museu ficou praticamente toda concentrada na 
Praça XV. O MIS tem também uma biblioteca de 
nove mil volumes, por exemplo, descoberta há pouco 
tempo. E ninguém usa. O público se pergunta: onde 
pesquisar? Esta é uma das motivações para a nova 
sede. É preciso se construir uma vitrine à altura 
para este valoroso acervo, que permita o acesso da 
população.

acervo

Nosso acervo é espetacular e altamente represen-
tativo da produção cultural do Rio de Janeiro e, por 
extensão do Brasil. A coleção da Rádio Nacional e o 
acervo de fotografias de Augusto Malta e Guilherme 
Santos são algumas demonstrações da riqueza de 
nossos arquivos. O projeto do depoimento para a 
posteridade existe até hoje. Já na década de 1960, o 
MIS desenvolveu um modelo próprio de história e 
documentação oral. A cada depoente, chamamos 
quatro ou cinco entrevistadores que conhecem sua 
obra e tudo é gravado. 

A TV Câmara queria fazer uma parceria com 
o MIS para gravar e exibir os depoimentos. Nós 
discutimos, chegamos a pensar, mas concluímos que 
iria inibir os depoentes. Muitas estórias e episódios 

só são contados porque o convidado não se sente 
intimidado. Ele sabe que aquilo não se tornará um 
material excessivamente público. Há vários casos 
desse tipo. Um exemplo é o depoimento do maestro 
Isaac Karabtchevsky. Em determinado momento de 
sua carreira, quando resolveu unir música clássica 
com popular, ele passou a ser contestado por al-
guns setores. Um dos críticos começou a fazer uma 
campanha contra Karabtchevsky e ambos travaram 
uma disputa nas páginas de jornal. Até que um dia, 
o maestro estava saindo da Sala Cecília Meireles 
e encontrou este personagem. Eles discutiram, o 
tal crítico chamou o maestro de sionista e acabou 
levando um soco.

Karabtchevsky contou este episódio no meio da 
entrevista, mas não queria mencionar a briga física. 
No meio da empolgação, falou que aconteceu uma 
coisa desagradável, sem, inicialmente, entrar em de-
talhes. Todos que participavam da gravação disseram: 
“fala, fala, fala!” Eram 20 pessoas assistindo e insistin-
do: “É para a posteridade, conta!” Ele contou.

presidência@mis.rj.gov.br
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m cada rua de Cabul, veteranos de guerra – alguns sem pernas, outros 

sem braços –, crianças viciadas em heroína e mulheres cobertas com 

suas burcas azuis parecem almas penadas entre os carros pedindo 

esmolas. Cada rosto é uma lembrança da tristeza que permeia a alma 

dos afegãos. Guardas afegãos com suas metralhadoras escaneiam cada 

veículo que passa, assombrados com os fantasmas dos suicidas-bombas. Os tensos militares 

estrangeiros – alvos preferidos das bombas dos Talibãs – escondem-se atrás de barricadas e de 

carros blindados. Não há sinal de um fim na guerra afegã que já se arrasta por 30 anos.

O país vive hoje a mais nova versão do “Grande Jogo” – expressão que ficou conhecida no 

século XIX como sinônimo da luta de interesses das potências mundiais de então na região da 

Ásia Central e do Subcontinente indiano. O lamaçal afegão de hoje, com mais de 100 mil tropas 

ocidentais atoladas, tem suas origens na Guerra Fria: a invasão soviética em 1979 provocou 

a reação dos americanos. Estes passaram a fornecer armas e dólares aos Mujahedeen, os 

“guerreiros sagrados islâmicos” que combatiam os “comunistas ateus”. 

O primeiro round desse “Grande Jogo” terminou com mais um fracasso dos invasores, como 

já havia acontecido com os britânicos no Século XIX. Os soviéticos deixaram o Afeganistão 

derrotados e humilhados após nove anos de guerra. O segundo round está em andamento e é 

travado em nome da “Guerra ao Terror Islâmico”, com a invasão do Afeganistão pelas tropas 

americanas após o atentado de 11 de setembro de 2001. O Afeganistão não sabe o que é paz 

há três décadas. Quando os Estados Unidos invadiram o país, anunciavam que iriam jogar tantas 

bombas que o Afeganistão voltaria à “Era da Pedra”. Quase oito anos depois, a guerra continua 

– para desespero dos americanos –, e levanta tanta poeira que cada esquina parece estar 

coberta de uma grossa camada de pó. 

É a “Guerra da Necessidade” – como batizou o presidente norte-americano Barack Obama. Ele 

determinou o enviou de mais tropas ao país e iniciou a desmobilização no Iraque, que apelidou 

de a “Guerra da Escolha” de seu predecessor, George W. Bush. O Afeganistão tem muito epítetos: 

“Tabuleiro do Grande Jogo”, “Cemitério do comunismo soviético”, “Epicentro do terror global”, 

e, mais recentemente, o que alguns analistas chamam de “O Vietnã de Obama”. O país sempre 

foi facilmente invadido, mas nunca conquistado. Há tempos o Afeganistão construiu uma 

reputação de resistência aos estrangeiros.
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 Os britânicos tentaram conquistar o país três vezes durante o seu domínio na Índia, no século 

XIX. Em todas, saíram derrotados. A geografia afegã atrai invasores desde sempre: caminho 

da antiga Rota da Seda usada por comerciantes e peregrinos, o país está estrategicamente 

localizado na junção entre o subcontinente indiano e a Ásia Central. Durante “o Grande Jogo” do 

Século XIX entre os colonizadores britânicos da Índia e o Império Czarista Russo, o Afeganistão 

foi tragado pelas maquinações geopolíticas e se tornou o campo do jogo entre generais russos e 

britânicos. 

Os czares russos queriam proteger seus interesses na sua área de influência na Ásia Central. E os 

britânicos queriam preservar sua “jóia da Coroa” – a Índia – da ambição russa. Já no século XIX, 

os britânicos experimentaram a fúria dos guerreiros islâmicos da época, chamados de “ghazis”, 

os antecedentes do Talibãs. Duzentos anos depois, o Afeganistão ainda se encontra sob as garras 

das forças que estão lá para proteger seus interesses. 

Um passeio de carro pelas ruas de Cabul – nas margens do rio batizado com o mesmo nome 

– mostra a extensão do prejuízo causado desde 1979, quando os tanques soviéticos entraram 

na cidade para salvar o nascente governo socialista afegão do colapso e tentar derrotar a 

insurgência islâmica. A Cabul de hoje – com exceção de poucos boulevares em Shar-e-now, a 

parte nova da cidade – é uma bacia poeirenta cercada por montanhas marrons e sem árvores. 

A parte velha da capital afegã ainda parece uma zona de guerra, com casas bombardeadas e 

estradas arruinadas. 

Mais de US$ 36 bilhões foram enviados ao Afeganistão a titulo de ajuda desde 2002. Uma 

nova classe de pessoas foi criada no coração de Cabul, onde estão concentradas a elite afegã 

e a comunidade estrangeira, que se divide entre empresas de construção e organizações 

humanitárias. As casas dos ricos estão escondidas atrás de imensos muros de concreto e ferro 

com guardas armados até os dentes e coletes a prova de balas. Barricadas com sacos de areia 

cercam as missões diplomáticas e outro prédios importantes. 

O Afeganistão não sabe o 

que é paz há três décadas
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Trata-se de uma elite munida de laptops, telefones a satélite e carros blindados. Muitos dos que 

vivem sob esse aparato alegam que têm planos para salvar o país. São comandantes militares, 

gente que trabalha com a ajuda humanitária, especialistas em desenvolvimento, firmas de 

construção, diplomatas, políticos e afegãos da elite que voltaram do exílio. Todos escondidos em 

um anel de aço e concreto: o medo dos carros-bombas dirigidos por terroristas suicidas é geral 

e transformou a cidade numa fortaleza. Por causa dessa paranoia, não há estacionamentos na 

capital afegã e quando uma pessoa desembarca de um carro tem que fazê-lo rapidamente para 

não levar um grito dos seguranças.

Apesar dos bilhões de dólares, a vida dos cidadãos afegãos comuns não melhorou muito. No 

quinto país mais pobre do mundo, a expectativa de vida média é de apenas 43 anos, metade 

da de um americano. “Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão mendigando”, diz 

Dameen, que dirige um carro alugado para uma companhia local e cobra US$ 50 por quatro 

horas. “Eles me dão US$ 200 por mês. Mas se um saco de arroz (5 quilos) custa US$ 40, como 

podemos viver?” 

Muitos afegãos que não estão no radar das endinheiradas agências internacionais e não 

conseguiram empregos no governo não têm outra saída: engrossam as fileiras do crime 

organizado e do tráfico de drogas, que movimenta a poderosa e bilionária indústria de produção 

de ópio. Sequestros promovidos por gangues são comuns: o alvo são os afegãos ricos e os 

estrangeiros. A elite afegã tem suas rotas de fuga já demarcadas com casas compradas em Dubai 

e Londres. Uma semana antes da eleição de 20 de agosto, a classe média e os ricos debandaram 

do país por uns dias, com medo da ameaça de violência do Talibã. A grande maioria teve que 

ficar e encarar o risco de serem explodidos por suicidas-bombas ou terem seus dedos cortados, 

como ameaçaram os insurgentes do Talibã.

“Todo o dinheiro que vem de fora vai para o bolso dos ricos. Eles bebem com os estrangeiros 

e embolsam o dinheiro deles. E os estrangeiros estão usando os ricos para tentar vender seus 

sonhos para nós, os pobres”, reclama Farah, um gerente de restaurante em Cabul, ecoando o 

a expectativa de vida média 

é de apenas 43 anos
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que muitos dizem por lá sobre o que acontece com a verba de ajuda humanitária. Mais de 

60 nações participam do processo de reconstrução do Afeganistão e outras 40 têm forças 

militares no país. Um exército infinito de ONGs cava seu espaço e quase todas as agências 

ligadas às Nações Unidas estão presentes no país. 

Mas até agora nada disso foi suficiente para reverter a desgraça social afegã, apesar dos quase 

oito anos de ocupação estrangeira liderada pelos americanos. Os indicadores sociais mostram 

um retrato trágico: apenas metade dos homens consegue ler. No caso das mulheres, pior ainda. 

Somente 15% são alfabetizadas. Metade das 12 mil escolas do país não existe fisicamente. 

São estabelecimentos que funcionam a céu aberto porque foram destruídas pela guerra e 

pelos ataques do Talibã, contrário à educação das meninas. Por esta razão, eles costumam 

bombardear escolas de mulheres. 

Mais de um terço da população está sob o risco da fome, segundo a organização Oxfam. No 

caso das crianças de até cinco anos, 45% estão subnutridos. Quase metade da população 

(42%) vive abaixo da linha da miséria, de acordo com a USAID. As mulheres – sempre 

massacradas historicamente – amargam o pior da desgraça. A maioria das meninas que 

consegue frequentar escolas acaba deixando o estudo quando chega à puberdade porque o 

pai as proíbe de ir às aulas, muitas vezes com medo de elas serem atacadas pelos homens.

A falta de acesso das mulheres ao precário sistema de saúde é responsável por um alto índice 

de mortalidade maternal: uma mulher morre a cada 30 minutos durante o trabalho de parto, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). E mesmo com tanta miséria, as mulheres 

continuam gerando muitos filhos. A taxa de fertilidade das afegãs é um das mais altas do 

mundo: seis filhos para cada mulher.

Mesmo quase oito anos após o fim do regime Talibã, muitas mulheres afegãs não se sentem 

seguras para sair às ruas sem as burcas por conta do risco de estupro e da violência dos 

conservadores. Muitas continuam trancafiadas em casa, não estudam, não trabalham. Ate 

mesmo o presidente Hamid Karzai já demonstrou impaciência com o que ele chamou de 

“obsessão do Ocidente com os direitos das mulheres afegãs”. Certa vez ele comentou com 

um ministro que “o ultimo rei do Afeganistão tentou emancipar as mulheres afegãs e acabou 

sendo morto”.
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Governo eficiente

A nova estratégia dos Estados Unidos para o Afeganistão é combater a corrupção endêmica do 

governo e conseguir mais envolvimento da comunidade internacional em projetos sociais para 

tentar barrar a influencia do Talibã, que se infiltrou em várias esferas da sociedade, segundo explica 

David Kilcullen, assessor especial de contrainsurgência do Departamento da Defesa americano. Em 

vários lugares do país, o Talibã estabeleceu os seus próprios tribunais de justiça sumários baseados 

na lei islâmica da Shariah. Assim, resolve problemas comuns como disputa de terra e de herança. 

Como a justiça oficial é lenta e corrupta, os afegãos estão cada vez mais apelando para a justiça do 

Talibã. Os insurgentes também dirigem alguns hospitais e organizaram um sistema de cobrança de 

impostos nas áreas onde estão mais fortes, como no Sul e no Leste do país.

A legitimidade e a credibilidade do governo de Hamid Karzai foram totalmente erodidas pela 

corrupção, ineficiência, mau uso dos recursos e alianças com os chamados “senhores da guerra”, 

líderes tribais poderosos, em busca de apoio político. A insurgência Talibã atingiu o seu mais alto 

nível desde a invasão de 2001. 

Os políticos corruptos fazem fortunas com as propinas do tráfico, com a guerra e com os 

empregadores internacionais. Os jogadores internacionais também querem garantir sua parte 

do bolo afegão, antes que seja tarde demais. Para os afegãos comuns, esse triste diagnóstico é 

evidente. É conversa corrente entre eles o fato de traficantes participarem do governo. 

A população se ressente também da prepotência dos soldados americanos, que costumam 

insultar os afegãos nas ruas, muitas vezes diante de suas mulheres. “Todo mundo diz que está 

aqui por causa da gente. Mas eles estão aqui por causa dos interesses deles. Eles estão nos 

manipulando”, diz Aamir Hassan, um jornalista local que integra a Associação da Imprensa Livre 

do Sul da Ásia. Se a Guerra do Afeganistão é uma guerra pelos corações e mentes dos afegãos, 

as forças internacionais já perderam a causa porque o afegão comum nem ama a interferência 

ocidental, nem confia nas agências de ajuda externas. 

A eleição presidencial encaixa-se no contexto da nova estratégia ocidental. Sua credibilidade é vista 

como fundamental para os planos de Obama de fortalecimento do governo civil, da polícia e do 

exército afegão. Mas na disputa pela reeleição, Hamid Karzai cercou-se de apoios tenebrosos: os 
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chamados “senhores de guerra”, os poderosos líderes regionais que têm milícias responsáveis por 

torturas e assassinatos, políticos corruptos e traficantes que dominam o lucrativo negocio do ópio. O 

Afeganistão é hoje o maior fornecedor mundial de heroína. Wali Karzai, meio-irmão do presidente, é 

acusado de ser o “don” da máfia de Kandahar e o supervisor do cartel de drogas local. 

Nas eleições do dia 20 de agosto, muitos eleitores ficaram em casa diante da ameaça de ataques 

do Talibã, contestando a legitimidade do pleito. Pelo menos a metade dos 17 milhões de eleitores 

compareceu às urnas. Houve milhares de queixas de fraudes, entre elas a de que urnas que já 

chegavam às zonas eleitorais recheadas de votos. Houve ainda denúncias de títulos eleitorais 

roubados e menores votando. 

Poucos dias antes da eleição, um carro-bomba suicida explodiu nos arredores do quartel-

general das tropas ocidentais da Otan matando dezenas de pessoas. Nas vésperas do pleito, 

dois foguetes atingiram o palácio do presidente Hamid Karzai. A explosão de um carro-bomba 

matou 10 pessoas, aumentando o pânico entre os moradores da capital. No dia da votação, 26 

pessoas morreram em 73 ataques do Talibã em metade das 34 províncias do país, inclusive com 

represálias a eleitores. Dois deles tiveram seus dedos decepados por militantes do Talibã em 

Kandahar, sul do Afeganistão. Eles estavam marcados com a tinta da votação, usada para evitar 

que uma pessoa vote duas vezes. 

Três semanas apos as eleições ainda não se sabia exatamente o nível de comparecimento às 

urnas. Os votos ainda estavam em contagem e Karzai parecia estar a caminho de uma vitória 

apertada e controvertida – manchada pelas denuncias de fraudes – contra o seu principal 

concorrente, Abdullah Abdullah, ex-ministro do Exterior. Apesar das alegações de irregularidades 

dos rivais de Karzai, e mesmo antes das investigações das denúncias de fraudes, os governos 

ocidentais se apressaram a declarar que as eleições foram um sucesso. O enviado especial dos 

Estados Unidos ao Afeganistão, Richard Holbrooke, chegou a afirmar que irregularidades são 

comuns em eleições democráticas. 

No dia da votação, 26 pessoas 

morreram ataques do Talibã
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Guerra impopular

A permanência das tropas estrangeiras no Afeganistão, com baixas cada vez maiores, é hoje 

motivo de dor de cabeça para os governantes de vários países. A opinião pública americana, 

britânica e alemã, entre outras, está cada vez mais descontente com a guerra e a morte de seus 

soldados. Alguns meses após anunciar uma estratégia de reforço no conflito afegão, o presidente 

Barcak Obama já enfrenta rejeição recorde ao confronto, com 57% dos americanos criticando 

a presença de tropas americanos no país, segundo pesquisa divulgada pela rede de TV CNN em 

final de agosto. 

As baixas são cada vez maiores e 2009 já se transformou no ano mais sangrento desde a invasão 

que derrubou o Talibã em 2001. Até agosto deste ano, morreram 295 soldados da Otan, mais do 

que em todo o ano de 2008 (294). E as baixas de 2008 já haviam sido 40% mais numerosas do 

que as de 2007, indicando o recrudescimento da insurgência Talibã. 

No início de setembro, um bombardeio da Otan no Norte do país deixou pelo menos 90 mortos, 

a maioria civis. Foi mais um forte golpe contra a credibilidade das forças internacionais; mais 

uma ferida que ajuda a minar a confiança da população nos estrangeiros. O bombardeio 

ocorreu apenas dois meses depois de o comandante das forças dos EUA no Afeganistão, Stanley 

McChrystal, ter prometido medidas para diminuir a morte de civis na guerra. 

Como se não bastassem os bombardeios que causam os chamados “danos colaterais”, as 

tropas internacionais enfrentaram recentemente um escândalo que contribui para desmoralizá-

las ainda mais. A ONG Project on Government Oversight (Pogo) denunciou por comportamento 

inadequado 30 guardas e supervisores de uma empresa de segurança privada que trabalha para 

a embaixada americana em Cabul. Eles estavam organizando festas com prostitutas, guardas 

seminus e bêbados. Tudo foi gravado em imagens que se propagaram mundo afora. O episódio 

chocou os afegãos. Um sentimento cada vez mais comum entre eles é o de que os estrangeiros 

não respeitam sua cultura.

O primeiro ataque suicida no 

Afeganistão aconteceu em 1992
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O renascimento do Talibã

A desculpa do Ocidente para invadir o Afeganistão foi a de que era preciso atacar a rede 

do terror Al Qaeda – abrigada pelo Talibã no país – e caçar o saudita Osama bin Laden. 

Ele desembarcou no Afeganistão em 1996, poucos meses antes de o Talibã tomar o poder. 

No entanto, essa rede de terror já se espalhou pelos países da região, como Uzbequistão e 

Tadiquistão, e não está mais limitada ao Afeganistão. Muitos líderes Talibãs e da Al Qaeda 

estariam escondidos nas regiões montanhosas do Paquistão.

A insurgência Talibã se fortaleceu a partir de 2006 e está cada vez mais agressiva, chegando à 

capital Cabul, com explosões até mesmo no Palácio Presidencial, nas barbas do QG da Otan. A 

fraqueza do presidente Hamid Karzai – que já sofreu várias tentativas de assassinatos – é tão 

notória que, há tempos, ele foi batizado de “o prefeito de Cabul”. Trata-se de um exagero. Ele 

mal consegue controlar a capital.

O Talibã mudou de tática a partir de 2006. Passou a provocar mais baixas entre a coalizão 

internacional. Os insurgentes começaram a usar explosivos escondidos em estradas e em 

pontos estratégicos, alem de carros e caminhões-bomba. O primeiro ataque suicida no 

Afeganistão aconteceu em 1992, durante a guerra civil. Essas explosões já são causa de 60% 

das baixas entre as tropas ocidentais. Com a insurgência dominando boa parte do país – 

estima-se que de 40% a 60% do território afegão – as agências humanitárias não conseguem 

mais oferecer ajuda aos afegãos das regiões mais violentas.

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, General David Petraeus, que supervisiona 

as operações de combate no Iraque e no Afeganistão, admitiu recentemente que os militantes 

Talibãs expandiram sua influência. Por isso, os americanos, que tinham 57 mil militares no 

país até o início deste ano, vão chegar até o fim do ano com 68 mil homens e mulheres 

no Afeganistão. A coalizão internacional tem mais de 100 mil militares no país. O chefe do 

Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, almirante Mike Mullen, disse haver um “senso 

de urgência” no Afeganistão e que “o tempo não está do nosso lado”. Ele ressaltou que é 

“impossível” vencer a rede terrorista Al Qaeda a distância: “Não acho que esteja na hora de 

deixar o país”.
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O general Petraeus diz que derrotar a Al Qaeda no Afeganistão vai requerer “mais do que 

apenas matar ou capturar terroristas e extremistas”. Ele afirma que as forcas internacionais 

estão trabalhando com oficiais civis afegãos para ajudar o governo local a ganhar a aceitação 

da população. Em outras palavras, somente hoje, depois de quase oito anos de invasão, as forcas 

internacionais se preocuparam em ajudar na governabilidade do país. 

A forca do Talibã já fez com que líderes americanos e europeus percebessem a necessidade de 

negociar e procurar alguma forma de reconciliação. O general Petraeus admitiu conversações 

com os insurgentes. O ministro do Exterior da Inglaterra, David Miliband, também sinalizou que o 

governo deverá se preparar para conversar com líderes tribais associados ao Talibã.

A origem da confusão

Pouco depois da terceira guerra inglesa-afegã, em 1919, o Afeganistão declarou independência, 

mas permaneceu como monarquia até a década de 70. O único período de estabilidade na 

historia do foi durante o reinado de Zahir Shah (1933-1973). Era uma época em que as mulheres 

podiam trabalhar e estudar e não precisavam se esconder sob as burcas. A partir daí, a república 

foi proclamada após um golpe encabeçado por Mohammed Daud, que destronou o rei. 

Mas outro golpe o tirou do poder. O movimento foi orquestrado por partidos de esquerda, 

que, uma vez no comando do país, passaram a disputar espaço, enquanto lideres islâmicos 

se organizavam contra as mudanças sociais. Mas o interior do país estava em convulsão, com 

revoltas promovidas por radicais islâmicos e líderes tribais. Em dezembro de 1979, os tanques 

soviéticos chegaram ao país. Barbak Karmal, fundador do socialismo afegão, foi instalado no 

poder e depois substituído por Mahommad Najibullah, que acabou executado quando o Talibã 

assumiu o comando, em 1996, liderados por Mula Mohammed Omar.

Vários grupos mujahideen (guerreiros sagrados) se uniram contra mais uma invasão estrangeira 

ao país, entre eles Ahmed Shah Massud, o lendário “Leão de Panjshir”, um nacionalista e um dos 

maiores lideres militares que o Afeganistão já teve. Estados Unidos, Paquistão, China, Irã e Arábia 

Saudita alimentavam os rebeldes islâmicos com rios de dinheiro e munição.

alTOS!124



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

125jUlhO•agOSTO•SETEMbRO 2009

Uma das principais armas dos soviéticos eram os helicópteros. A CIA, então, passou a municiar 

os mujahedeen com mísseis para abater as aeronaves. A partir daí, a situação ficou cada 

vez mais difícil para os soviéticos. A humilhante retirada aconteceu em 1989. Os soldados 

chegavam a vender seus uniformes em troca de comida e de drogas. Mas isso não trouxe a paz 

para os afegãos, que amargaram anos de caos e uma violenta guerra civil até a chegada ao 

poder dos Talibãs.

Os quase dez anos de invasão soviética deixaram um saldo de 1,5 milhão de mortos e 

provocaram a fuga de milhões de afegãos para o Irã e o Paquistão, onde passaram a viver 

em improvisados campos de refugiados. O Talibã foi uma cria do serviço secreto do próprio 

Paquistão, o poderoso ISI. Um produto das 40 mil madrassas espalhadas pelo Paquistão, 

que resultaram nos chamados “talibs” (estudantes religiosos islâmicos), muitos deles órfãos, 

seguidores da vertente sunita e de um islamismo radical com raízes no século VII. Eles eram 

contra o islamismo xiita de outras etnias afegãs, como os Hazaras. 

Hoje, muitos analistas acreditam que boa parte dos homens da resistência armada às tropas 

ocidentais seja composta por agricultores, que decidiram se unir aos Talibãs para defender 

suas terras, seus costumes e sua forma de vida. Os Pashtuns – a principal etnia do país, 45% 

da população – são a base da composição das fileiras do Talibãs, que hoje dominam o Sul do 

país. Os Pashtuns tem um rígido código de conduta batizado de Pashtunwalli. Entre outras 

características, eles valorizam a vingança, chamada de “badal”, que perseguem por gerações 

seguidas. Eles nunca esquecem um insulto. 

Assim, os bombardeios das tropas ocidentais que começaram em 2001 e continuam a matar 

até hoje milhares de inocentes estão vivos na memória dos afegãos. Alegrande, o Grande 

(Século III a.C) demorou cinco anos para conquistar os líderes tribais pashtuns, quando 

invadiu a região. Já dizia John Lawrence, enviado britânico à Índia no século XIX, em suas 

memórias, que “o afegão encara a pobreza e a insegurança na vida, mas não tolera o 

poderio estrangeiro. No momento em que ele tiver chance, vai se rebelar”. Mais uma lição 

da História.
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os ianques
E SuA ARRoGÂNCIA No AFEGANISTÃo

Edward GirardEt caminha nas ruas da capital afEGã como sE fossE um 

nativo. ElE visita o país dEsdE os tEmpos da invasão soviética, Em 1979. faz 

boa partE dE suas viaGEns pElo intErior do país a pé. sEus muitos anos dE 

montanhas E valEs rEsultaram no livro “afEGanistão - a GuErra soviética” 

(1986). o intrépido jornalista E Escritor é um EspEcialista no país E já EstEvE 

cara a cara com osama bin ladEn, um “arroGantE jovEm saudita” quE 

o advErtiu: “sE Eu o vir dE novo, tE mato”. o amEricano-suíço GirardEt – 

quE mora Em GEnEbra – Está mais uma vEz no afEGanistão para rEcolhEr 

matErial para sEu sEGundo livro sobrE o país.
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Quais são os paralelos entre a invasão soviética de 1979 e a americana em 2001? 

Edward Girardet – Há muitos paralelos entre o Afeganistão de 30 anos atrás e o de hoje. 

Um deles é o de que tudo gira em torno dos interesses externos. Tudo é manipulação, seja do 

Paquistão, Estados Unidos, Índia, Rússia ou Irã.

Como comparar o comportamento das forças da OTAN com o Exército soviético? 

Girardet – Os Mujahideen nunca lutavam batalhas fixas com os exércitos convencionais. Assim 

como o Talibã, eles se retiravam para as montanhas e voltavam quando os russos tinham ido 

embora. Era a clássica guerra de guerrilhas, a mesma tática usada hoje pelo Talibã. Nem os 

soviéticos nem as forças da Otan têm a população a seu lado. 

O que deu errado nessa guerra?

Girardet – Muitas coisas. Na década de 80, o Exército afegão se saiu muito bem porque os 

soviéticos estavam pagando bem, davam boa comida. O que se deve fazer hoje é pagar a Polícia e 

o Exército afegãos decentemente e treiná-los apropriadamente. Os americanos fazem um programa 

de treinamento instantâneo que não dá certo, tudo rápido, rápido, rápido. Outro grande problema 

é a falta de coordenação entre os muitos exércitos estrangeiros e entre as agências de ajuda e 

ministérios do governo afegão.

O comportamento dos americanos é arrogante e insensível. Os britânicos se saíram bem na época 

em que patrulhavam as ruas de Cabul. Circulavam sem óculos escuros, cumprimentavam as 

pessoas, faziam contato real com os afegãos. Já os americanos estão sempre distantes e às vezes 

agem de forma agressiva com as pessoas. Os afegãos se ressentem profundamente quando isso 

acontece. Os funcionários das Nações Unidas não saem de seus prédios, a não ser quando vão 

para o aeroporto. Há uma imensa falta de conhecimento sobre o Afeganistão e sua cultura, uma 

grande ignorância.  A única forma de entender os afegãos é quando você os encontra, senta com 

eles para tomar chá e conversa durante três horas. Em qualquer guerra, em um programa de ajuda 

como se pode trabalhar sem ter contato com as pessoas?

Outro problema é a falta de envolvimento da população local no processo de distribuição de verba. 

Os afegãos não são estúpidos e sabem exatamente o que está acontecendo. O mais chocante 

é que a maioria das pessoas em posições altas e médias não tem a menor ideia do que é esse 

pais. Há uma cultura aqui de milhares de anos e cada invasor do Afeganistão ou foi repelido ou 

foi absorvido na cultura local. Eles nunca foram colonizados. Minha tese é de que ninguém pode 

vencer a guerra no Afeganistão. A paz se conquista com desenvolvimento. Fornecer ajuda de 

qualidade leva tempo e deve haver o envolvimento da população local. Os afegãos ouvem rádio, 

veem televisão, sabem que há muito dinheiro vindo para o país e ficam imaginando onde a verba 

foi parar. Os camponeses afegãos, 70% deles analfabetos, sabem mais de assuntos internacionais 

do que um americano médio. 

A negociação com o Talibã é a saída? 

Girardet – Sim. Isso pode acontecer. É preciso também negociar com as comunidades e trabalhar 

planos de desenvolvimento. Não se vence essa guerra militarmente. Não há saídas rápidas e fáceis 

no Afeganistão. 
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o CoNTADoR DE HISTóRIA DE

cabul
Na esquina da avenida Shar-e-Now de Cabul, um letreiro verde onde se lê “Shah Books” se 
destaca das outras lojinhas. A vitrine coberta pela pesada poeira da capital afegã. Lá dentro, há 
um cheiro de livros velhos e novos no ar. Vê-se um sofá e uma mesinha de centro no fundo da 
loja para acomodar os clientes, que são recebidos com o tradicional chá e amêndoas cobertas de 
açúcar. Uma seção só para livros em inglês e outra só para as línguas locais: o Parto e o Da ri.

Atrás de uma mesa, o caixa, com computador e maquina de cartão de crédito, um musculoso 
jovem de 20 e poucos anos vestido com uma camiseta do Hard Rock Cafe de Nova Déli atende 
pelo nome de AJ. Ele e o gerente da loja e filho de Shah Mohammad Raid, que ficou famoso 
como o homem que inspirou o personagem principal do best-seller “O Livreiro de Cabul”, escrito 
pela jornalista norueguesa Asne Seierstad (2006).  AJ mostra um livro para um freguês, dá o troco 
para outro e, no meio disso tudo, se revela um fascinante contador de histórias, com um sotaque 
surpreendentemente americano. 

É difícil dizer se são historias verdadeiras, mas ele garante que não exagera em nada. AJ sabe 
tudo do submundo de Cabul, com seus massage parlours, bordels e nightclubs que proliferaram 
após a queda do Talibã. “Eles são todos dirigidos por políticos. O filho de um ex-presidente dirige 
o maior nightclub da cidade e ele traz garotas do Quirguizistao para trabalhar”.  

Para AJ, os políticos afegãos estão vendendo o país para os estrangeiros. “Que futuro um pais 
pode ter se o irmão do presidente está metido com a venda de drogas?”, diz referindo-se à 
noticia de que o meio-irmão do presidente Hamid Karzai estaria envolvido com o tráfico em 
Kandahar. “Todo mundo está ligado a negócios escusos. Os senhores da guerra e traficantes 
estão em Cabul governando o país. Eu não gosto do Talibã, mas pelo menos eles coibiam o 
trafico de drogas”. 

AJ despreza os políticos locais e não votou na eleição de 20 de agosto. “Por que eu deveria 
votar nessas pessoas? São todos corruptos. Eles não podem fazer bem nenhum para o meu país. 
E nada vai mudar aqui se as pessoas continuarem a votar de acordo com as ordens dos chefes 
tribais. As pessoas aqui não são racionais”, diz AJ. Ele só esquece a raiva quando começa a falar 
de sua outra paixão, além dos livros: a música. Entre a livraria e a academia de ginástica, seu 
tempo é dividido com uma rádio local: AJ é DJ e dirige um programa de rock na emissora.

flomcosta@gmail.com 

shobhan.saxena@timesgroup.com
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oje direi não. Chega! hoje. não passará de amanhã. ele vai chegar, eu sei. e virá como 

sempre vem, eu sei. Com sua voz doída, seus dedos afoitos, me mostrará o inferno. e eu 

amarei. ouço os passos, sempre os mesmos. vem me buscar, eu sei. e eu? eu direi quando: 

nunca. hoje eu direi quando. reunirei todas as forças, todas as almas, todas as noites e direi: 

nunca mais. vá embora. nunca mais vá embora, eu direi. sem querer, fecharei meus braços, mostrarei 

meu cansaço, meu olhar vermelho de dor. nunca mais explodirei em susto, o suspiro amassado, meu 

peito manchado de amor. nunca mais o cheiro de enjôo, o cheiro de enjôo, o cheiro. A morte estendida 

em meus braços e nos seus: nunca mais. 

Um dia tomei uma decisão. Dar fim ao que não tinha começo, era só desespero, um jeito de não 

sossegar. e esse dia era hoje. A minha resposta diz o que é certo: negar. escuta: mais passos. espero, ele 

vem. ele chega. É frio. É frágil, me mete medo sua solidão. Maior que a minha. seu olhar é sua angústia. 

não tem par, nem mesmo eu. Acordo, desperto. não quero, não vou ceder. nem que ele me venha, 

me chegue, me mostre. Direi não. Melhor não abrir a porta, fingir que não estou, já fui. A porta, trancada 

como eu. Para sempre. 

Mas se. 

se abrir a porta, deixarei apenas uma fresta. não podem entrar fomes, nem fraudes, nem fantasmas 

por apenas uma fresta. não podem. Faço contas, vejo estrelas, namoro luas, castelos agora são meus. 

sempre assim, quando ele vem. Quero um prato, um copo, outro porre. É o sonho que vem. lá vem 

ele. o sonho refestelado, dono da noite, lá vem ele, destruindo tudo, como se fosse um punhal. 

Amanhã ele não virá, porque hoje direi não. Um, dois, três. Abro os olhos. Preciso pensar, tomar 

fôlego, outra bebida forte. 

– você quer?

ele quer. Mas eu direi não. De hoje não passa. se ele chegar, quando ele chegar... será que ele vem? 

lembro que havia uma árvore na minha infância. A árvore tinha flores rosas, lindas e escondidas, que, 

quando se abriam, morriam. eu abria as flores uma a uma, queria ver a morte, manchar minhas mãos. 

eu matava, como matarei meu medo e meu amor. eu, como a flor. Matarei você. espera pra ver. 

– estou cega. ou foi você que me trouxe a escuridão.

Foi você que me trouxe a escuridão? – a interrogação é um eco. repete, não escuto mais nada. 

Melhor calar para não ouvir minha voz. se existe um medo, é de não morrer em seus braços. 
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ele pode ser a entrega. o início da entrega. Mas hoje vou dizer não. Cansei de não ver um caminho. 

não há futuro quando a estrada é feita de tijolos feitos de sofreguidão. Cimento não há. Como se preenche 

um vazio? engenheiros seguem construindo casas, montando prédios. engenheiros fazem da matéria 

um lar. engenheiros acreditam que a matemática é exata. não sei de que caminhos vem a certeza. o 

mundo se cria. Mas meu sentido é talvez. ele vem quando quer, vai quando quer. não. Acabou. hoje 

direi não. essa a certeza. A única que tenho hoje. Mas, da minha boca, as palavras saem outras.

– essa espera doeu. 

saudade. hoje pensei em dizer não. não construo casas, não sei como se erguem prédios. não acre-

dito. não sei. só que ele chegou e vai pedir um beijo: não darei. Mas se dou, é só beijo. Meu prazer não 

dou. nem suspiro. ele não pede. Pega. ele não merece ganhar. É meu. 

Mas se.

se ele pega, é dele. sim, eu embarco e vou. É dele? não penso, me perco. não quero pensar, não 

consigo, não vou: chega. Me larga, me prende, me fere. ele, que não faz contas. não mede. não mata. 

só morre.

então não respiro mais. ele quer mergulhar nos meus olhos, afundar na minha angústia, meu coração 

dispara, não respiro mais. naufragamos os dois. Mãos, pernas, coxas, dedos nus. rasgos de sexos e dor. 

nas bocas. Das bocas. As bocas. As bocas se tocam, se ofendem, se marcam. Meus lábios nos seus, as 

rosas no escuro, as rosas e eu. Uma tentativa cruel de atingir a beleza. em vão. somos feios, imundos, 

quase podres. sórdidos, não acreditamos no amor. não temos compaixão. nem esperança, nem leis. 

sabemos os dois que é vício. nem mesmo deixamos de sorrir, os dois. Cínicos, não fazemos promessas. 

Desejamos ambos o fim. Prometemos o fim juntos. e só encontramos o oco. todas as vezes. 

A dor aumenta depois. o rombo, a raiva, não há rancor. só uma estranha leveza, nenhuma dívida. 

e a escuridão. Um passo estraga tudo. não há como esconder. 

não quero mais. não posso mais. 

hoje é o dia. o primeiro dia. hoje direi: chega. Molhada, manchada, marcada, jogada na cama, 

exausta na cama, direi chega.

– Chega, amor. 

e ele vem.

Abro a porta, fecho as janelas. A luz vai embora. 

e ele vem.

angchav@uninet.com.br
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Segundo Winston Churchill, primeiro-
ministro da Grã-Bretanha durante a 
Segunda Guerra Mundial, de 7 de 
setembro a 3 de novembro de 1940, 
Londres foi atingida por cerca de du-
zentas bombas2. Eram os primeiros 
movimentos da batalha aérea entre 
a Alemanha e a Inglaterra, durante 
o maior conflito armado da história 
humana. Os britânicos, combalidos 
após as derrotas sofridas no continen-
te europeu, resistiam ao assédio do 
chanceler alemão, Adolf Hitler, pelo 
estabelecimento de um segundo acor-
do de paz entre os dois países, após 
a farsa de 1938. Uma paz que certa-
mente lhes custariam a liberdade e a 
soberania do Estado. Um preço alto 
para uma nação socialmente avançada, 
berço da primeira legislação destinada 
à salvaguarda dos direitos humanos 
– o “Bill of Rights” de 1688.

A ofensiva aérea contra a Ingla-
terra, iniciada em julho de 1940, tinha 
como propósito pavimentar o caminho 
para a invasão da ilha. Com a Euro-
pa continental subjugada, as bases 
aéreas francesas e belgas passaram 

a abrigar os ninhos da Luftwaffe, a 
força aérea alemã. A supremacia nos 
céus do Canal da Mancha era requisito 
indispensável ao sucesso de um futuro 
desembarque anfíbio, operação que 
levaria as tropas do Terceiro Reich ao 
território britânico. 

Para obter tal supremacia era preciso 
liquidar a Real Força Aérea (RAF). Várias 
estratégias foram adotadas, em diferen-
tes meses, visando minar as energias 
do pessoal, a infraestrutura de apoio, 
as fábricas de aeronaves e a estrutura 
de comando e controle, incluindo a 
rede dos inovadores equipamentos de 
detecção britânicos – os radares.

A enorme pressão proporcionada 
por uma força inimiga de mais de 2.600 
aeronaves operacionais pôs a RAF quase 
de joelhos. Quando a esperança já se ia, 
uma mudança dos planos germânicos 
proporcionou o alívio necessário aos 
ases reais. Londres, a joia da coroa, 
tornou-se o alvo prioritário.

A ofensiva alemã, deglutindo com 
explosões e chamas as edificações da 
cidade, utilizava mecanismo similar ao 
terrorismo. O bombardeio aéreo contra 

S
“Nós consideramos o acordo assinado 
na noite passada e o acordo naval anglo-
germânico como símbolos do desejo de 
nossos povos de jamais irmos à guerra um 
contra outro novamente”

declaração do primeiro-ministro britânico neville Chamberlain, após a 
assinatura do acordo de paz com o chanceler alemão adolf hitler em 19381
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alvos não militares tinha propósitos que excediam 
os danos proporcionados pelos ataques per si – ele 
se impunha pelo estabelecimento de um estado 
permanente de insegurança (e eventual de pânico) 
entre os segmentos não combatentes da sociedade. 
Em troca do restabelecimento da segurança seria 
preciso ceder às pressões e render-se. 

N
o caso em questão os britânicos não 
cederam. E pagaram um preço alto 
por isso. Nos primeiros três meses, os 
ataques na região de Londres mata-

ram a soma assustadora de 12.696 civis, deixando 
aproximadamente 20 mil feridos graves3. Incêndios 
de grandes proporções consumiram vastas regiões 

vidas salvas

Foi necessário por 
em marcha as forças 
cujo sucesso se mede 
pela quantidade de
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da cidade, enquanto focos menores, ao número de 
centenas, se erigiam como testemunhos oscilantes 
da devastação. No início os alvos prioritários foram 
instalações portuárias, entroncamentos ferroviários, 
prédios públicos, centros comerciais e usinas de 
gás e eletricidade. No decorrer da campanha os 
ataques passaram a vitimar toda a cidade de forma 
indiscriminada. 

Transmissões de rádio alemãs, originadas na 
Paris ocupada, alardeavam o fim da resistência e 
do destemor londrinos: “A lenda do autocontrole 
e da fleuma britânica está sendo destruída. To-
dos os relatos vindos de Londres apontam que 
a população está tomada pelo medo – um medo 
de arrepiar os cabelos. Os sete milhões de lon-
drinos perderam completamente o autocontrole. 
Eles correm sem rumo pelas ruas e são vítimas de 
bombas e projéteis.”4

A
guerra atingira um novo patamar de 
brutalidade tomando a população como 
alvo. E assim foi necessário por em 
marcha as forças cujo sucesso não 

se mede pela destruição, mas pela quantidade de 
vidas salvas. As forças de uma nascente e inédita 
defesa civil. 

Os preparos para esta frente de batalha tomaram 
corpo tão logo surgiram sinais claros da beligerância 
nazista. Alguns precedentes chamaram a atenção 
das autoridades britânicas: os bombardeios às ci-
dades de Shangai (China), na Guerra Sino-Japonesa 
(1937) e Roterdã (Holanda), no início da ofensiva 
alemã (1940). Ambos os ataques deixaram grande 
quantidade de mortos, feridos e desabrigados. 

Na China, armas químicas foram empregadas 
contra a população. Por isto, até a Crise de Muni-
que, foram distribuídas na Inglaterra 38 milhões 

Porões de prédios públicos, 
criptas de Igrejas e estacões de 
metrô foram utilizados como

abrigos
coletivos
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de máscaras de gás às autoridades 
locais e outras 35 milhões diretamente 
à população, incluindo modelos para 
bebês e crianças pequenas5. Para lidar 
com a ameaça das bombas conven-
cionais foram distribuídos os abrigos 
antiaéreos familiares tipo “Anderson” 
– chapas metálicas, que serviam de 
teto para refúgios cavados nos jar-
dins das casas. Os abrigos “Anderson” 
comportavam até seis adultos e foram 
fornecidos gratuitamente às famílias 
de baixa renda que se encontravam 
em áreas de risco. 

Porões de prédios públicos, criptas 
de Igrejas e estações de metrô foram 
utilizados como abrigos coletivos. Em 
1942, 470 mil pessoas passavam a 
noite em abrigos e 140 mil dormiam 
nas estações de metrô diariamente6. 
Informações sobre as ameaças de bom-
bardeio aéreo e guerra química eram 
amplamente veiculadas. A população 
era orientada a manter produtos essen-
ciais estocados nos abrigos, tais como 
material de higiene, água, alimentos, 
um receptor de rádio e passatempos 
como jogos e livros. 

Diversas estruturas organizacionais 
foram criadas, expandidas ou refor-
muladas para acomodar as forças de 
defesa civil britânicas. A espinha dorsal 
do sistema era a Air Raid Precaution 
(ARP). Criada em 1937 pelo Air Raid 
Precautions Act, a organização ganhou 
importância a partir da concretização 
da ameaça alemã em 1° de setembro 

de 1939 (invasão da Polônia). Em julho 
daquele mesmo ano, o “Civil Defense 
Act” havia estabelecido oficialmente 
a Defesa Civil como uma estrutura 
que reuniria todas as organizações 
capazes de mitigar os danos sofridos 
por bombardeios. Em 1941, o ARP 
Service foi oficialmente renomeado 
“Civil Defense Service”, em alusão ao 
espectro mais amplo de atividades a 
cargo da força. 

H
omens e mulheres com-
punham os seus quadros 
divididos em diferentes 
equipes. Aos grupos de 

resgate e demolição cabia o resgate 
de vítimas e a demolição de estruturas 
remanescentes que pudessem desabar, 
buscando garantir aos socorristas e 
bombeiros uma rota segura para re-
alização de suas tarefas. Os grupos 
de primeiros socorros removiam os 
feridos e lhes prestavam o primeiro 
atendimento médico. Aqueles que se 
encontravam em estado mais grave 
eram embarcados nas ambulâncias 
(também integrantes do serviço) e 
removidos para os hospitais. Se os 
ataques envolvessem armas químicas 
os esquadrões de descontaminação 
eram acionados para realizar a limpeza 
da área. Havia ainda um serviço de 
comunicações que garantia o registro 
e o atendimento das notificações de 
desastres e dos pedidos de socorro 
– um trabalho vital na gestão dos for-

temente limitados recursos disponíveis. 
O apoio imediato aos desabrigados 
vinha das cantinas móveis, unidades 
que forneciam lanches e água para 
aqueles que tiveram suas casas recen-
temente destruídas ou o abastecimento 
de água interrompido.

À época, as brigadas de incêndio 
britânicas eram comumente forças poli-
ciais treinadas para combater incêndios 
– isto é, nos municípios que dispusessem 
de uma. Os ataques aéreos maciços 
levaram o caos ao sistema, vitimado 
não só pelas bombas alemãs como 
também pela falta de coordenação de 
suas forças. Focos de incêndio eram 
reportados em duplicidade enquanto 
outros permaneciam ignorados. Di-
ferentes equipes eram despachadas 
para combater um mesmo incêndio 
enquanto outros sinistros consumiam 
a cidade sem oposição. As falhas na 
cadeia de comando e a falta de padro-
nização de procedimentos levaram o 
governo a tornar o corpo de bombei-
ros um ente nacional – National Fire 
Service (NFS) – e a criar uma escola 
de combate a incêndio responsável 
por disseminar as melhores práticas 
e técnicas operacionais.

Cada aspecto ordinário da vida 
em sociedade passou a ser regido 
pelos ditames do esforço de guer-
ra. A organização e as normas para 
o trabalho, alimentação, vestuário e 
moradia subordinavam-se aos re-
quisitos de segurança, uso racional 
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de meios e economia. A escassez de 
mão de obra masculina proporcionou 
grandes oportunidades de emanci-
pação para as mulheres, resultando 
em transformações que não seriam 
revertidas no pós-guerra. Motoristas 
de ambulâncias, carteiros, bombeiros, 
guarnições de baterias antiaéreas entre 
outras dezenas de ocupações noto-
riamente masculinas passaram para 
as mãos das mulheres. A tendência 
de crescimento do trabalho feminino, 
observável a partir do término da Pri-
meira Guerra, acentuou-se. Em 1943, 
mais da metade dos funcionários do 
governo britânico era mulheres7.

C
om a guerra subma-
rina alemã destruindo 
considerável parcela 
do tráfego mercante, 

o desabastecimento foi inevitável, re-
sultando em racionamento. Frutas, ovos 
frescos e itens que não compunham 
a lista de racionados (como vinho e 
outros supérfluos) tornaram-se rari-
dades. O governo adquiria 90% dos 
alimentos importados e os distribuía 
por meio de um sistema de cartelas 
individuais (“ration books”). Os “ration 
books” continham tíquetes que eram 
trocados pelas porções padronizadas 
de alimentos como bacon, açúcar, 
manteiga, chá, carne, queijo e geleia. 
Campanhas como a “Dig for Victory” 
foram lançadas apelando para que 
a população plantasse suas próprias 

frutas, legumes e verduras nos quintais 
de casa. Logo boa parte dos espaços 
disponíveis, incluindo parques e jardins 
públicos, seria usada para este fim. 

Campanhas educacionais estimu-
lavam um melhor aproveitamento dos 
alimentos e prestavam esclarecimentos 
importantes sobre nutrição. Eram suge-
ridos itens alternativos em substituição 
aos gêneros em falta. O propósito destas 
iniciativas era evitar que o racionamento 
resultasse em subnutrição, malefício 
especialmente perigoso diante de um 
conflito duradouro. 

Alimentos como carne de baleia 
foram incorporados à dieta regular, 
embora fossem bastante impopulares. 
Rações diferenciadas foram distribuídas 
às pessoas com necessidades especiais, 
como lactantes, crianças pequenas e 
trabalhadores com dispêndio calóri-
co muito alto, como os mineiros de 
carvão. 

De forma surpreendente, apesar 
das duras restrições impostas pela 
guerra, o nível geral de saúde melho-
rou entre os britânicos. O consumo 
limitado de alimentos gordurosos, 
doces e açúcar, associado à maior 
quantidade de verduras e legumes 
incorporada à dieta, foram os fatores 
responsáveis por esta inusitada boa 
notícia. Não podemos nos abster 
de comentar que a distribuição de 
produtos promovida pelo governo 
atenuou sobremaneira a imensa de-
sigualdade social que imperava nas 

ilhas. Em tempo de guerra, por mais 
paradoxal que isso possa parecer, os 
pobres receberam um quinhão maior de 
gêneros do que na época de paz. 

Assim sendo, cartelas emitidas pelo 
governo substituíam o dinheiro, asse-
gurando uma distribuição justa dos 
víveres disponíveis. O fornecimento de 
vestuário também foi regulamentado 
por cartelas e o desenho das peças 
passou a privilegiar o uso racional das 
matérias primas. O hábito de costurar 
e remendar as roupas desgastadas tor-
nou-se corriqueiro, assim como reúso 
das peças de crianças mais velhas pelas 
mais novas. 

O medo de que os ataques re-
sultassem numa hecatombe levou o 
governo a propor a mais traumática 
das medidas – a evacuação de crianças 
e gestantes para as cidades do interior 
e para outros países. Em setembro de 
1939 houve o deslocamento de 1,466 
milhão de pessoas que se encontravam 
em áreas de risco, incluindo mulheres 
grávidas, crianças pequenas com suas 
mães e crianças maiores acompanhadas 
de professores e assistentes8. 

Famílias substitutas as recebiam 
e os custos decorrentes eram pagos 
pelo governo e por contribuições 
das famílias atendidas, que perma-
neciam nas cidades de origem. Uma 
das mais famosas obras da literatura 
infanto-juvenil mundial, “As Crônicas 
de Nárnia”, teve como ponto de partida 
esta migração. O autor, o irlandês Clive 
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O medo levou à evacuação de

para as cidades do interior e para 
outros países

criancas e
gestantes
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Staples Lewis, hospedou algumas crianças em sua 
casa em Oxford, entre elas uma menina chamada 
Lucy (nome que batizaria uma das personagens). 
A história – uma viagem a um mundo de fantasia – 
começa quando um grupo de meninos e meninas 
encontra um armário mágico, que dá acesso às 
terras de Nárnia. Certamente um louvável exercício 
de imaginação para os pequenos que procuravam 
lidar com o afastamento forçado de suas famílias 
e a vida na casa de estranhos.

Embora a soma de deslocados fosse impressio-
nante, os planos desta migração forçada previam 
quantidades ainda maiores – mais de três milhões 
de pessoas. Um dos fatores que limitaram este 
esforço, no que tange ao envio para além-mar, foi 
o risco de afundamento dos navios de transporte, 
receio que se materializou com o afundamento do 
“City of Benares”.

O
navio partira da cidade de Liverpool 
numa sexta-feira, 13 de setembro, 
rumo ao Canadá. Das 400 pessoas a 
bordo, 100 faziam parte do programa 

de evacuação (90 crianças e 10 acompanhantes)9. 
Após realizar parte do trajeto sob escolta, o “City 
of Benares”10 seguiu viagem sozinho em águas su-
postamente seguras. No dia 17 de setembro, foi 
avistado pelo submarino alemão U-48 e torpedeado. 
Apenas 13 crianças sobreviveram e o programa de 
imigração infantil foi definitivamente suspenso.

O afundamento do “City of Benares” expressa 
uma realidade mormente desconhecida do gran-
de público. Embora grandes desgraças tenham 
se abatido sobre o solo da velha ilha, uma parte 
significativa das vítimas fatais, entre civis, morreu no 
mar - em torno de 30 mil pessoas entre pescadores 
e tripulações de navios mercantes afundados11. 
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Estas perdas contribuíram ainda para 
aumentar as dificuldades quanto ao 
recrutamento de marinheiros para a 
frota mercante e fizeram disparar os 
preços das apólices de seguro das 
embarcações. 

D
iversos tipos de armas 
foram empregadas contra 
as cidades britânicas, in-
cluindo bombas comuns 

(explosivas), incendiárias e antipessoal. 
Embora o treinamento e o preparo 
da população contra armas químicas 
fossem prioritários, nenhum ataque 
dessa natureza foi perpetrado pelos 
alemães. A blitz foi encerrada em 
maio de 1941, mas os bombardeios 
prosseguiram em menor escala até 
o fim da guerra, perpetuando a vida 
de angústia e insegurança. O adven-
to das “bombas voadoras” V1 e V2, 
utilizadas em 44 e 45, reviveriam em 
menor escala os temores de 40 e 41. 

O fornecimento de alimentos e outros 
produtos de consumo só voltaria aos 
níveis normais em 1949. 

Após quase seis longos anos de 
resistência os britânicos foram re-
compensados com a vitória após as 
entradas da União Soviética e dos 
Estados Unidos na guerra como aliados. 
Contabilizando apenas os estragos 
dos bombardeios, chega-se a mais 
de um milhão de casas destruídas12 
e 60.500 mil civis mortos13 Neste ano 
de 2009, quando o início da guerra 
completa 70 anos, é preciso reconhe-
cer o notável esforço de professores, 
donas de casa, bombeiros, enfermeiras, 
motoristas de ambulâncias e todas 
as equipes que lutaram no front do-
méstico, não só na Grã-Bretanha, mas 
também na Alemanha e no Japão, 
países cujas populações receberam o 
mesmo tratamento terrorista minis-
trado pelo poder aéreo. Suas histórias 
foram menos conhecidas e gloriosas, 

mas tão notáveis quanto as grandes 
batalhas. 

Mas nada nos impedirá de render 
justa homenagem à indômita popu-
lação civil inglesa dos anos de 1940 
e 1941. Se o mundo de hoje não é 
aquele que desejamos, com a vitória 
da Alemanha nazista a realidade seria 
ainda mais desoladora e terrível. Ledo 
engano imaginarmos, todavia, que após 
o conflito um período de harmonia e 
tranqüilidade se seguiu. A paz de espírito 
coletiva jamais retornaria aos corações 
e mentes britânicos, dado um medo 
novo que se avizinhava: o medo do 
holocausto nuclear. O medo que por 
anos a fio daria o tom da guerra fria.
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a cerca,

H á um trabalho de Sousa 
Barros relativo às cercas 
sertanejas, sobre o qual 

Joaquim Cardozo escreveu um co-
mentário intitulado “Cercas Sertane-
jas”, em 1957. Neste texto ele aponta 
para aquilo que impõe como noção 
de distância, quando diz que o en-
saio de Souza Barros estabelece “a 
relação que existe entre as cercas e 
um grupo social sujeito às grandes 
distâncias, chegando mesmo a sugerir, 
quase poeticamente, que a própria 
grande distância deserta é uma cerca” 
(CARDOZO, 1957, s.p.). É um registro 
enumerativo das cercas incorporadas, 

como as de pedra seca, as belíssimas 
cercas feitas com avelós, as de faxinas 
(que são as feitas em feixe) ou as com 
varas, para depois dizer as feitas com 
“ramos finos e retorcidos das árvores 
xerófilas do sertão, que (grifo meu) 
exibem um trançado sui generis e 
dão a impressão de um espécime 
de espartaria gigantesca.” (CARDOZO, 
1957, s.p.) Com o esparto também se 
fabricam cestas, esteiras, cordas etc., 
trançando a linha da planta, um qua-
se cipó; e termina dizendo que num 
anedotário sobre cercas há sempre 
que se discutir também as relações 
de vizinhança e de distância. 

Ora, com isso, Joaquim Cardozo 
antecipa a ideia sobre uma fronteira 
que é também lime e também con- 
fim, uma vida. Conta que num desses 
anedotários há uma paisagem vin-
cada por contingências, quando se 
pauta no fato de que um sertanejo 
define sempre de maneira absoluta-
mente intuitiva o seu espaço social 
através da cerca: o “espaço em que 
a distância não se mede pelo qui-
lômetro, mas pela quantidade de 
energia locomotora, e ainda, em que 
a distância varia de grandeza com o 
sentido em que se mede, tornando 
assim real uma noção já existente na 
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o poema
e a imaginação

teoria dos espaços abstratos.” (CAR-
DOZO: 1957, s.p.) Um suplemento 
para esta questão do espaço como 
uma condição imaginativa, um uso 
da imaginação como política para 
uma existência possível, é quando 
amplia o ermo do sertão nordestino 
numa planície ao sem fim da his-
tória, é quando sugere que a cerca 
pode assumir o lugar da fronteira, 
da vizinhança e, também, por que 
não, da linha deserta que arma um 
poema. Diz isso numa passagem do 
texto, transcrita abaixo:

“Nas regiões que se ermaram 
pelas condições geográficas, cli-

matéricas ou geológicas, como o 
sertão nordestino, assume particu-
lar importância a relação entre o 
homem e a vizinhança do homem 
ou do animal, entre o homem e o 
número, daí a cerca surgir como 
instrumento e como símbolo de se-
paração e igualdade; nessas grandes 
extensões a significação da cerca ou, 
dizendo melhor, do fechamento, da 
isolação, assume caráter específico 
muito diverso do das regiões mais 
populosas e prósperas.”

Este trecho diz de regiões que se 
ermaram e refaz a cerca como marca 
do desterritório e como uma marca 

de igualdade, porque ela tende a 
ampliar o olhar do homem comum e 
simples, os homens da vida pequena 
que tanto interessaram a Joaquim 
Cardozo, porque lhe interessava neles 
o que chamava, nesse mesmo texto, 
de micro-história (“muito embora 
nos dias que correm não mais se 
discuta o valor da micro-história”, 
diz ele). E este olhar se amplia até 
onde a vista consegue tocar, num 
ver outra vez da paisagem, assim 
como no poema. Ver a paisagem 
como um movimento de formas, de 
cores, em que quase não se distingue 
o ver do que é visto. 
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Este poder, esta força retabular 
primitiva, de imaginar a história 
que está no olho do sertanejo 
que mede o espaço para compor 
a desmedida de seu território e 
cercá-lo como quem cerca um pe-
daço do infinito com uma mora, 
parece repetir o que diz Maurice 
Blanchot acerca do espaço literá-
rio. Este espaço está no coração 
da experiência do escritor e é o 
coração da experiência do escritor. 
É nele que o escritor faz da pala-
vra a sua maravilhosa intimidade, 
entre o pensamento e um eco 
do pensamento, mais profundo, 
mais tênue, mais longe, muito mais 
próximo desse longe que tenta 
escrever e de onde brota o assom-
bro de seu deserto mais íntimo, a 
paisagem, profundamente. É um 
eco de pensamento, “ao mesmo 
tempo virado para essa reserva 
de facilidade e de indeterminação 
que está em nós e que é nossa 
alma e para essa trama de luz, de 

ar e de infinito que está acima de 
nós”. (BLANCHOT: 1984, p. 65)

Em 1934, Joaquim Cardozo 
escreveu o poema intitulado “Re-
cordações de Tramataia” – trata-se 
de uma das raras obras do autor 
com a data anotada abaixo, por 
ele próprio. A obra foi publicada 
em seu livro “Poemas”, de 1947. O 
título foi retirado de um nome que 
vem numa aparição de uma fala da 
natureza, de um lugar perdido no 
tempo, como ele mesmo se refere 
num relato manuscrito. Embora sem 
data, este relato, também intitula-
do “Tramataia”, foi escrito antes do 
poema. Provavelmente, é um relato 
que numa renga vai dar o sentido de 
composição do poema, alguns anos 
depois, quando em três passagens 
ele elabora a questão que me parece 
o eixo do poema: “Tramataia. Esse 
povoado pequeno e morto me sur-
preendeu vivamente; pelas imagens 
de vida que revelava; pelas paisagens 
esquecidas, extintas muito antes de 

prosperar.”; “Tramataia. Quando a vi, 
já estava morta; nascida e morta.” 
E, por fim, a passagem que retoma 
uma condição em torno dos nomes 
secretos: “De onde teria vindo esse 
nome? O que significa?”. Maria da 
Paz Ribeiro Dantas registra que Tra-
mataia é um lugar entre os “sítios 
indígenas perdidos no tempo”, um 
lugar entre vários lugares que foram 
“descobertos a partir de situações 
sem qualquer atrativo para mentes 
e percepções menos aguçadas.” 

J oaquim Cardozo recompõe a 
sua escritura do poema a partir 

de um lugar em que o que se move 
é o sentido do ser do homem ao 
lugar, e do lugar ao ser do homem, 
como uma afetividade paradoxal que 
se carrega na memória e também 
como uma expressão que provoca 
uma escavação da experiência mo-
vente do mistério; o lugar movente. 
Território e espaço abstrato que se 
move de acordo com “a quantidade 

                          “TrAmATAIA. ESSE pOvOAdO pEquENO E mOrTO mE SurprEENdEu 

vIvAmENTE;  pElAS ImAgENS dE vIdA quE rEvElAvA;  pElAS pAISAgENS  

             ESquECIdAS, ExTINTAS  muITO ANTES dE prOSpErAr”

MUDOS
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de energia locomotora”; o território 
como efeito da arte, como diz De-
leuze: “O expressivo é primeiro em 
relação ao possessivo, as qualidades 
expressivas ou matérias de expressão 
são forçosamente apropriativas, e 
constituem um ter mais profundo que 
o ser.” (DELEUZE, 1997, p. 123), ou 
ainda como sugere Bachelard ao dizer 
sobre o espaço, sobre uma poética do 
espaço: “o ser do homem é um ser 
desfixado. Toda expressão o desfixa.” 
(BACHELARD, 2003, p. 218). 

E continuando com Deleuze: “Não 
no sentido em que essas quali-

dades pertencem a um sujeito, mas 
no sentido em que elas desenham 
um território que pertencerá ao su-
jeito que as traz consigo ou que as 
produz.” (DELEUZE, 1997, p. 123). O 
lugar então, neste poema, desfaz o 
nome Nordeste e se refaz em duas 
pequenas lembranças de outras coisas 
quando toma a morte como exis-
tência desterritorializada, para uma 
potência do mundo ampliando o olhar 
até onde a vista não consegue tocar, 
senão como condição imaginativa no 
espaço perdido da fabulação. Segue 
o poema, na íntegra:

Eu vi nascer as luas fictícias
Que fazem surgir no espaço a 
curva das marés
Garças brancas voavam sobre 
os altos mangues
De Tramataia.
Bandos de jandaias passavam 
sobre os coqueiros doidos
De Tramataia.
E havia um desejo de gente 
na casa de farinha e nos 
mocambos vazios
De Tramataia.
Todavia! Todavia!
Eu gostava de olhar as nuvens 
grandes, brancas e sólidas,
Eu tinha o encanto esportivo de 
nadar e de dormir.

Se eu morresse agora,
Se eu morresse precisamente
Neste momento,
Duas boas lembranças levaria:
A visão do mar do alto da 
Misericórdia de Olinda ao 
nascer do verão
E a saudade de Josefa,
A pequena namorada do meu 
amigo de Tramataia.

1934 (CARDOZO: 1947, 11)             

Num primeiro plano, o poema 
indica uma repetição do nome Tra-
mataia, e todas as imagens compõem 
cenas de desejo, o desejo como falta, 
são desejos de um desejo de gen-
te: “Havia um desejo de gente na 
casa de farinha e nos mocambos 
vazios / de Tramataia.” Agamben 
diz que isso de desejar é a nossa 
coisa mais simples, porque é a coisa 
mais humana que há. Depois, ele 
se pergunta: “Por que, então, para 
nós são inconfessáveis precisamente 
nossos desejos, por que nos é tão 
difícil trazê-los à palavra? Tão difícil 
que acabamos mantendo-os escon-
didos, e construímos para eles, em 
algum lugar em nós, uma cripta, 
onde permanecem embalsamados, 
à espera” (AGAMBEN, 2007, p. 49). 
O desejo se manifesta numa dura-
ção do espaço, num instante para o 
espaço, quando o instante se erma 
no deserto que é o desejo, por sua 
vez não desprovido de realidade, 
mas tocando a realidade de muito 
perto para fazê-la fulgurar mesmo 
que em forma de cripta, onde apenas 
guardamos imagens do real.  

Tanto que este poema, num se-
gundo plano, subterrâneo e incon-

“pOr quE, ENTãO, pArA NóS SãO INCONFESSávEIS prECISAmENTE NOSSOS dESEJOS, pOr quE 
          NOS é TãO dIFíCIl TrAzê-lOS à pAlAvrA? TãO dIFíCIl quE ACAbAmOS mANTENdO-OS ESCONdIdOS”
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cluso, é composto de fotogramas 
de uma outra cidade, numa mira-
gem, que vem na visão do mar de 
Olinda, e depois numa saudade de 
um outro nome, uma outra visão, 
Josefa, a “pequena namorada” de 
um amigo , uma Dulcinéia, talvez, 
que não pode ser salva, mas que 
se pode amar, de alguma maneira, 
tanto como um desnorte quanto 
como um ser desfixado, o homem 
trágico posto às avessas no mundo, 
aquele que sabe que o tempo que 
indica um espaço do ermo “é uma 
realidade encerrada no instante e 
suspensa entre dois nadas. (...) Não 
poderá transportar seu ser de um 
instante para outro, a fim de fazer dele 
uma duração.” (BACHELARD, 2007, p. 
17/18) Este pensamento trágico está 
posto porque o instante, como inter-
rupção da história, como momento 
de perigo, como lampejo, pode ser 
tomado também como uma solidão. 
E como tal, é esta “solidão numa 
ordem sentimental que confirma o 
trágico isolamento do instante: por 
uma espécie de violência criadora, 
(...) que nos isola de nós mesmos, 
já que rompe nosso passado mais 
dileto.” (BACHELARD, 2007, p. 18)                                             

Tramataia é um desejo – mas 
não como a Pasárgada, de Ma-

nuel Bandeira, que registra a uto-
pia modernista nacional do lugar 
impossível: “Vou-me embora pra 
Pasárgada / Aqui eu não sou feliz / 
Lá a existência é uma aventura / (...) 
// Em Pasárgada tem tudo / É outra 
civilização (...)” (BANDEIRA: 1993: p. 
143-144). Trata-se de um desejo de 
um corpo possível através de uma 
dimensão do instante vertiginoso 
e contemplativo, da morte como 
uma experiência desterritorializada, 
como uma existência desterritoria-
lizada; da morte que punge como 
um corpo desejante, porque nela 
se faz possível que o inconfessável 
se manifeste. 

A gamben diz que o “que é in-
confessável no desejo é a ima-

gem que dele fizemos” (AGAMBEN, 
2007, p. 49). Para ele, a nossa tarefa 
mais difícil é a de comunicar os nos-
sos desejos imaginados e as nossas 
imagens desejadas, por isso adiamos, 
postergamos, até o momento em que 
compreendemos que eles podem ficar 
para sempre não cumpridos, e que 
podemos construir um paraíso com 
nossos desejos imaginados, “com o 
desejo imaginado, com a pura pala-
vra, a bem-aventurança do paraíso” 
(AGAMBEN, 2007, p. 49).

Josefa, por exemplo, é um nome 
secreto que não se revela no poema, 
mas comparece como uma imagem 
desejada, tanto quanto o nome e o 
lugar Tramataia; Josefa é a cifra e o 
enigma do que devemos fazer com 
nossas imaginações, como pergunta 
Agamben ao tentar manter a cifra 
dizendo: “O que devemos fazer com 
nossas imaginações? Amá-las, acre-
ditar nelas a ponto de as destruir, 
falsificar” (AGAMBEN, 2007, p. 81). 
São a estas imagens de desejo que 
devemos amar, mesmo se imagens 
insatisfeitas, porque não são senão, 
por dentro do instante, como mo-
mento de perigo, a nossa tarefa para 
o sacrifício, para depois provocar 
uma profanação destas imagens, 
porque elas não são senão o nosso 
mais subterrâneo deserto. Joaquim 
Cardozo imprime, assim, como pro-
cedimento e política, entre o olhar 
que marca o sem limite das cercas 
sertanejas e o poema (como aqui-
lo que toca o infinito do homem), 
um lugar movente e possível que 
pode alterar e perturbar a história: 
a imaginação. 

manoelrl@uol.com.br
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A

De como  
dizer 
a verdade 
com  
estatísticas
Nelson Senra
Economista

s estatísticas brasileiras são confiáveis; quando vindas do IBGE, então, não 

deixam margem a dúvidas; é a voz corrente. São aceitas e usadas, fazendo-se 

presentes nos discursos, não apenas nos discursos políticos, ou acadêmicos, 

mas também nos discursos ou falações do dia a dia. Quando bem usadas, 

tendo-se clareza de suas fronteiras, elas dão força às falas, afastam dúvidas, 

moldam verdades, e, até mesmo, constroem “certezas”. 

Os jornais diários, impressos ou televisivos, estão plenos de estatísticas. 

As estatísticas divulgadas pelo IBGE (populacionais, econômicas, ambien-

tais, sociais) ganham minutos e minutos de televisão, páginas e páginas 

de jornal. Nessas ocasiões, políticas públicas são avaliadas: ora a ação de 

governo é elogiada, ora é criticada, pedindo-se melhores políticas públi-

cas. Não raro o país é posto em ranking mundial, e os estados em ranking 

nacional. Situações concretas ilustram as realidades reveladas. 
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Mas não apenas nessa dimensão as estatísticas pontificam. Nos esportes também, por 
exemplo. Para além de se falar nos gols, números tradicionais que resumem as partidas, 
vários outros são mostrados: faltas cometidas, passes certos, bolas cruzadas, jogo aéreo, 
escanteios, finalizações, entre outros. E não apenas as partidas são objeto de análise; cada 
jogador também é revelado em números, dando-se, aos técnicos, valiosas informações. 
O número de vitórias e de derrotas, nesta ou naquela situação, pontuam as falações dos 
locutores, numa imaginação inimaginável.

Sim, há tipos vários de estatísticas, para todos os gostos e necessidades. Mas são 
as estatísticas públicas e oficiais, falando do estado da nação – população, economia, 
sociedade, território – as mais usadas, a receberem atenção maior. Natural, afinal elas 
reconfiguram coletividades, nos pondo diante dos outros; nossos mundos individuais, 
variados e múltiplos, são, pelas estatísticas, devidamente informados, portanto, pensá-
veis e governáveis. Elas têm força, está óbvio; donde, precisam ser confiáveis, bastante 
confiáveis, sob pena de gerarem desastres nas interpretações. 

Para tanto, é preciso que resultem de instituições estatísticas com indiscutível cre-
dibilidade e legitimidade. É o caso do IBGE, uma das mais sérias e sólidas instituições 
brasileiras, numa construção de seriedade e excelência que vem de longa tradição, 
para além de sua própria história. Começa no Império, ao menos desde 1871, quando 
surge a primeira instituição estatística de alcance nacional, continua pela Primeira Re-
pública, quando essa instituição conquista permanência, e se consolida em sua própria 
história, desde 1936, até hoje. Nada disso, que fique claro, foi fruto do simples estalar 
de dedos, mas de luta, numa trajetória de dedicação, de superação de dificuldades, de 
muita criatividade.

Pois é isso que será visto neste texto, a construção histórica dessa solidez. Antes, 
porém, será vista a relevância das estatísticas, bem assim, a essência da atividade es-
tatística. Depois dos aspectos históricos, para concluir, serão vistos alguns desafios já 
presentes no cotidiano institucional.

Nossos mundos 
individuais, 
variados  
e múltiplos,  
são, pelas 
estatísticas, 
devidamente 
informados, 
portanto, 
pensáveis e 
governáveis

%%%%%
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A relevância  
das estatísticas

Governam-se “mundos” distan-
tes e ausentes. Governantes, somos 
todos, cada qual em situações par-
ticulares: as autoridades executivas, 
legislativas, judiciárias; os empresá-
rios, os professores, os tutores, os 
pais; os técnicos de futebol; entre 
outros. Para bem governá-los, aos 
“mundos” distantes e ausentes, é 
preciso conhecê-los, implicando 
haver informações, pelas quais eles 
se tornem próximos e presentes, 
pondo-se ao alcance dos decisores. 
Há várias formas de se colecionar 
informações e delas, com muito mé-
todo, derivar conhecimentos, numa 
crescente utilização das ciências, 
das técnicas e das tecnologias. 

Plantas formam jardins e hor-
tos botânicos; animais compõem 
zoológicos. Plantas e folhas secas 
formam herbários; animais empa-
lhados formam museus de história 
natural, acrescidos de múmias e 

objetos afins. Artefatos históricos 
e pré-históricos formam museus 
de história, expondo desenhos ru-
pestres, fósseis, retratos, pinturas, 
móveis etc. E se somem os relatos 
de viajantes. 

Os nativos, a seu turno, foram 
expostos aos curiosos, como no 
caso dos índios que Pedro Álvares 
Cabral enviou à Corte Portuguesa, 
o mesmo que fizeram os jesuítas, 
depois, enviando-os ao Papa em 
Roma, de modo a serem dados 
como gente. Nessa linha, mutatis 
mutandis, houve no passado, museus 
de anomalias ou de excentricidade 
(depois, com diversas mudanças, 
sendo feitos museus de antropolo-
gia). Em tempos mais recentes, o 
homem foi exposto em pinturas, em 
desenhos, em fotografias, e vieram, 
pouco a pouco, os museus de cera 
(para grandes personalidades). 

Mas, por mais que fosse assim 
revelado, faltava conhecer o co-
letivo do homem; para tanto, só 

mesmo valendo-se das estatísticas. 
Só elas são capazes de revelar o 
estoque (em pontos do tempo) 
e o movimento das populações 
(nascimentos versus falecimentos), 
em grupos sociais (idosos, crianças, 
etc.), em suas condições econômi-
cas, tudo isso num território. Em 
tabelas, diagramas e cartogramas, 
elas depositam uma população, 
em poucas folhas de papel, sobre 
as mesas dos decisores, que, assim, 
podem pensá-las e governá-las. 
Expressam o passado, reformam 
o presente e influem no futuro, 
através das políticas públicas que 
orientam (e avaliam), e através das 
decisões empresariais. Dessa for-
ma, as estatísticas conjugam saber 
e poder; são uma forma de saber 
e uma fonte de poder. Em poucas 
palavras, as estatísticas configuram 
uma racionalidade instrumental. 

As estatísticas, para além de 
serem essenciais à apreensão dos 
“mundos” distantes e ausentes, 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

156

H

sendo usadas na geração de polí-
ticas públicas, e nos estudos e nas 
análises acadêmicas, podem ser 
tomadas como objeto de estudo, 
sob um olhar sociológico. 

No começo do processo pro-
dutivo, tendo em vista uma certa 
demanda ex ante, será possível 
desenhar um programa de traba-
lho; assim sendo, essa demanda é 
fundadora. Na origem dos tempos, 
ela emergiu da vontade dos Esta-
dos Nacionais, para exercício dos 
monopólios que lhe são privativos: 
fazer a guerra, convocando seg-
mentos da população, e tributando 
seus recursos, bem como assumir o 
domínio exclusivo da violência, ga-
rantindo a segurança da população. 
No passar dos tempos, os Estados 
Nacionais refinam e ampliam suas 
demandas, com vistas ao exercício 
positivo do governo das pessoas 
(com uma arte de governar emer-
gindo), e surgem as demandas da 
sociedade organizada, a dos estu-
diosos acadêmicos, entre outras 
formas. Ainda assim, a maior parte 
da demanda resultará dos Estados 
Nacionais, o que é natural, já que 
lhes caberá um distinto esforço 
produtivo, no seio das instituições 
estatísticas públicas e oficiais, que 
os Estados Nacionais assumirão. 

Essas in stituições – gerais, 
no início – pouco a pouco terão 
expertise, uma delas assumindo 
o papel central de coordenação. 
O programa estatístico, além dos 
temas a serem objeto de pesqui-
sa, di rá de suas formas (censo 

ou amostra), de sua regularidade 
(mensal, anual etc.), das fontes de 
recursos, e, sobremodo, qual será a 
instituição produtora responsável. 
Cada uma delas, então, buscará 
nas diversas ciências conceitos e 
definições e se apoiará em méto-
dos de pesquisa modernos e nas 
tecnologias, sob efetiva e intensa 
coordenação. Emerge um sistema 
estatístico, em suas duas vertentes: 
enquanto organização social, que 
consiste na relação social e econô-
mica entre os agentes envolvidos na 
produção, distribuição e utilização 
das estatísticas; e enquanto organi-
zação cognitiva, que consiste na 
escolha científica dos conceitos e 
definições, na criação das normas, 
dos métodos, dos cadastros, das 
classificações, e outros aspectos, 
capazes de harmonizar os diferen-
tes resultados.

avendo um programa estatístico, e 
dele saindo as devidas pesquisas, o 
ponto mais crucial será a obtenção 
junto aos informantes das infor-
mações primeiras que, depois de 
sucessivas agregações, resultarão 
nas estatísticas pretendidas. Essa ta-
refa de contatar os informantes será 
feita pela denominada delegação 
do olhar, em que muitas pessoas (às 
vezes centenas de milhares, como 
num censo) são instruídas a regis-
trarem as informações necessárias. 
Embora sejam muitos, todos devem 
seguir regras rígidas de coleta, sem 
dar asas a relativismos, de modo 
que o pesquisador, aquele que 

montou a pesquisa, possa se sentir, 
ele próprio, presente junto a cada 
um e a todos os informantes. Ou 
seja, as perguntas nas pesquisas 
devem ser entendidas diretamen-
te pelos entrevistadores e pelos 
informantes, sem interpretações; 
como se dará nas respostas, na via 
contrária. Por isso é que é mais fácil 
pesquisar situações cujas respostas 
podem ser postas em números, 
como no caso dos fenômenos eco-
nômicos.  

De posse dessas informações 
fundadoras, será preciso agregá-las 
sucessivamente até alcançarem-
se as estatísticas. Nesse processo 
sucessivo de agregação vale-se das 
sapiências acumuladas ao longo 
do tempo. Dito de outra forma: 
sabe-se mais depois que se sabe 
um pouco, ou, sabe-se mais na volta 
que na ida. Aprende-se a agregar, 
agregando, valendo-se de técni-
cas (novos métodos estatísticos) 
e tecnologias (computadores de 
grande e de médio portes). Então, é 
chegado o momento da divulgação 
dos resultados, em mídias moder-
nas (digitais, antes que impressas) 
permitindo aos usuários (entre os 
quais estarão aqueles que ditaram 
a demanda ex ante) praticarem 
um autoatendimento. Para que os 
usuários possam avaliar a qualidade 
das estatísticas, se foram feitas com 
autonomia e independência, sem 
submissões ideológicas, será pre-
ciso divulgar junto aos resultados, 
também as metodologias, com o 
mais minucioso detalhamento.

%%%%%
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Aspectos históricos
Desde antes da Independência, a 7 de setembro de 1822, a demanda por estatísticas 

esteve presente nos discursos oficiais. Houve até a proposta de programas estatísticos 
vinda de José Bonifácio e de seu irmão Martim Francisco. O senador Vergueiro foi 
outro que, da tribuna do já Senado do Império, clamava por estatísticas e indicava um 
programa a ser cumprido. O governo imperial reagia, tentando elaborar as estatísticas 
demandadas, logo indicando uma comissão responsável. Ora, não se fazem estatísticas 
em comissões, isso foi sendo percebido, e foi ironizado pelo Visconde do Uruguai 
quando, em atenção a pedido do Marquês de Olinda ofereceu sugestões de mudanças 
na estrutura administrativa brasileira. Faltava uma instituição estatística especializada, 
mas isso era difícil realizar, e não apenas aqui, até mesmo nos Estados Unidos, onde 
desde 1790 são feitos censos decenais, sem nenhuma interrupção. Em algumas pro-
víncias houve a tentativa de superar esse vazio institucional contratando a terceiros 
a elaboração de estatísticas, que, junto à história e à geografia, davam incríveis coro-
grafias, de que são exemplos a do senador Figueira de Mello, para Pernambuco, e a 
do senador Pompeu, para o Ceará, entre outras. A esses contratados eram franqueados 
contratualmente os arquivos com os registros administrativos, onde se encontravam as 
informações primeiras. 

Contudo, nunca foi fácil acessar tais registros, e por várias razões, entre elas, o ciúme dos 
seus “donos”, aqueles que os faziam cotidianamente, sem olvidar suas intrínsecas insuficiên-
cias, em conteúdo e cobertura. As corografias eram melhor que nada, mas eram pouco, e se 
demorava mais tempo para fazê-las do que o previsto nos contratos, gerando conflitos.

Tempos depois, o Império, no contexto das mudanças progressistas (de caráter con-
servador) promovidas pelo gabinete Monte Alegre – o mesmo que extinguiu o tráfico de 
escravos, redigiu o código comercial e fez a lei de terras –, também intentou realizar um 
censo e, ao mesmo tempo laicizar o registro civil (nascimento, casamento e falecimento). 
Isso se deu pelos idos de 1851/52, para tanto erigindo uma estrutura administrativa, 
com diretor geral, com diretores provinciais, e com responsáveis municipais. 
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Não havia, contudo, uma repartição estatística que se pretendesse permanente, que 
continuasse a elaborar estatísticas após realizar o censo. Mesmo se querendo do registro 
civil as estatísticas do movimento da população (ao passo que o censo lhe dava o esto-
que), não se pensou numa estrutura permanente. Mas tudo foi em vão, com o governo 
recuando diante de uma revolta popular que repudiou aquelas medidas. O movimento 
de sublevação começou em Pernambuco, se espraiou pela Paraíba e por Alagoas, fazen-
do reflexos no Rio Grande do Norte, no Ceará e no Piauí. O governo imperial tentou 
apaziguar os ânimos ajustando a legislação do registro civil, mas não teve sucesso. 

As pessoas livres, ainda que possuindo documentos que comprovavam suas liber-
dades, ainda mais se não os tinham, achavam que corriam o risco de serem levadas 
de volta à escravidão. Mesmo as pessoas livres, já por nascimento, mas sendo pobres, 
às vezes, mestiços, sofriam do mesmo temor, e engrossaram a revolta. Aquela revolta, 
ainda por ser mais bem explicada, ora é dita coisa de bandidos (e os havia, bem ar-
mados, pelo sertão adentro), ora, um renascer da revolta praieira (recém-debelada, e 
que armara inúmeras pessoas, sertão adentro), ora, chamada de revolta dos vigários 
(que, sem dúvida, perdiam privilégios e não teriam os ganhos da cotidiana produção 
de estatísticas, a cargo de tabeliães). 

Ao final da guerra contra o governo de Solano Lopez, o censo voltou à pauta em três 
sucessivos gabinetes conservadores: Itaboraí, São Vicente e Rio Branco (sendo concluído 
no gabinete seguinte, o de Caxias, também conservador). Em 1871 seria criada a Diretoria 
Geral de Estatística, ligada ao Ministério dos Negócios do Império, em cujo decreto de 
criação, dotou-se o país de um nada modesto programa estatístico. Estava acorde com as 
sugestões emanadas dos Congressos Internacionais de Estatísticas, havidos na segunda 
metade do século XIX, idealizados e animados por Adolphe Quetelet (criador da noção 
do Homem Médio, no contexto de sua Física Social). O programa era ambicioso e co-
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metia à repartição estatística mais 
do que fazer um censo (como o fez 
em 1872, primeiro do país, e único 
do Império), cabia-lhe também 
fazer estatísticas continuamente, 
num claro alinhamento à tradição 
estatística prussiana, das grandes 
sínteses nacionais. 

Fazer o censo, o fez e com 
sucesso, mas fazer estatísticas cor-
rentemente foi uma permanente 
frustração. Para isso devia valer-se 
dos registros administrativos exis-
tentes nas províncias, e os devia 
receber em cópias idênticas; isso era 
demasiado burocrático, afora atolar 
a repartição central de papéis, num 
processo de difícil manuseio. Assim, 
ao final do Império, a repartição 
estava reduzida a quase nada, em-
bora tivesse de cumprir o programa 
que, não só permanecia, como era 
frequentemente aumentado. Afora 
dever fazer outro censo em 1890, 
havia ainda legislação e regulamento 
amplamente debatidos para tornar 
laico o registro civil. Essa foi a situ-
ação encontrada pela República.

Proclamada a 15 de novembro 
de 1889, já no início de janeiro 
seguinte a repartição de estatística 
imperial é recriada, a ela sendo 
cometido fazer o censo previsto 
para aquele ano, 1890. O programa 
existente é reafirmado e seguirá 
presente por toda a Primeira Re-
pública, ora com mais, ora com 
menos detalhes na descrição. Mas 
a repartição de estatística, fre-
quentemente reformada, por vezes 
sendo aumentada, e, na maioria das 

ocasiões, sendo reduzida, não terá o 
melhor sucesso. Teve que conviver 
com uma federação extremada, em 
que suas unidades lhe negavam 
autoridade e não lhe atendiam as 
solicitações por informações. Vale 
lembrar que era nessas unidades 
federadas onde estavam os registros 
administrativos e agora também 
o registro civil laico (igualmente 
entronizado pela República). 

ão obstante seus muitos fracassos, 
seus muito baixos, a repartição 
estatística seguiu existindo, em 
boa medida por lhe ser atribuição 
cumprir um preceito introduzido 
na Constituição republicana, o 
de haver censo a cada dez anos. 
Na verdade, a série censitária foi 
precária. Houve censo em 1890 e 
em 1900, e foram frágeis. Não os 
houve em 1910 e em 1930, restan-
do apenas, a merecer respeito, o 
de 1920. 

Um nome se destacou nesse pri-
meiro período republicano, o mé-
dico Bulhões Carvalho, sanitarista 
aplicado aos estudos demográficos, 
para tanto se valendo do registro 
civil. Em dois períodos, coube-lhe a 
condução dos trabalhos estatísticos 
por quase 18 anos; incansável em 
suas lutas, pleno de criatividade, 
conectado com o mundo, deixou 
uma massa crítica de como devia 
ser a instituição estatística e como 
ela devia funcionar de modo a bem 
cumprir o programa estatístico, e 
que seria a matéria-prima usada na 
criação do IBGE.

O IBGE, idealizado por Teixeira 
de Freitas, será implantado em 29 
de maio de 1936, sob o comando 
do embaixador Macedo Soares. Essa 
dupla notável, afora outros nomes, 
com realce para Carneiro Felipe 
e Giorgio Mortara, dará solidez 
à instituição estatística brasileira. 
Tão rígidos eram seus princípios 
fundadores que ela saberá superar 
instantes difíceis, saindo sempre 
mais forte das crises e mais visível à 
sociedade brasileira. Seu tempo ini-
cial, de muita glória, coincide com 
um regime de estado forte, o tempo 
de Vargas. Mas ele próprio será 
uma instituição (por assim dizer) 
democrática, de decisão coletiva, 
sem imposições, uma vez que seria 
uma instituição de coordenação das 
inúmeras instituições produtoras, 
cada qual usando seus registros ad-
ministrativos. O Sistema Estatístico, 
então criado, é centralizado, mas 
com práticas descentralizadas. Em 
1946, com a volta da democracia, 
o IBGE dará curso a uma ousada 
campanha municipalista, pela qual 
fortalece sua presença pró-ativa em 
todo o território nacional. 

Novo tempo de glória virá em 
meados do regime militar, pelas 
mãos de Isaac Kerstenetzky (um 
democrata pragmático, que dará 
garantias de isenção ao IBGE). Isso 
virá pelo dinamismo do planeja-
mento que, por ser feito apoiado 
em métodos econômicos e eco-
nométricos demandará estatísticas 
em quantidade, com ênfase nas 
econômicas. Então, o IBGE assu-
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mirá, pouco a pouco, a produção 
dos agregados macroeconômicos: 
o produto e a renda nacionais, o 
consumo das famílias, a presença 
do governo na economia, os índices 
de emprego e desemprego, de pre-
ços ao consumidor, da construção 
civil, os de evolução da indústria e 
do comércio, entre outros. Emerge 
um programa estatístico inserido 
na tradição estatística inglesa, de 
caráter temático, com estatísticas 
derivadas, mas também associado 
à tradição estatística francesa, 
voltada à aceleração do desenvol-
vimento através dos mecanismos de 
planejamento. O sistema estatístico 
mantém-se centralizado, mas agora 
tendo práticas centralizadas.

Nos últimos 20 anos, em tempo 
de abertura democrática, sob esta-
do de direito, a força do IBGE vem 
de suas relações internacionais, ao 
integrar o movimento internacio-
nal de estatísticas comparadas e 
comparáveis, como um imperativo 
da globalização. Hoje, há acordos 
e princípios que reforçam a au-
tonomia da instituição estatística. 
E são exemplos: o calendário de 
divulgação das pesquisas conjun-
turais; o tornar pública a relação 
das autoridades que recebem es-
tatísticas conjunturais com alguma 
antecedência, de apenas poucas 
horas; o embargo aos jornalistas, 
que recebem resultados das pes-
quisas estruturais com dias de 
antecedência, de modo a poderem 
se preparar para bem divulgá-las. 
Os governos, cada vez mais, se dão 

conta de que não podem e não de-
vem cair na tentação de manipular 
as estatísticas; está cada vez mais 
claro que o mexer num ou noutro 
resultado estatístico, ainda que 
possa ser vantajoso num momento, 
implicará o desmoronar da laborio-
sa construção da credibilidade da 
instituição estatística, tirando-lhe a 
legitimidade. Perde toda a socieda-
de, inclusive o governo que caiu na 
tentação da manipulação.

Mudanças nas pesquisas
Por muito tempo, já foi visto, 

fazer estatística implicava acesso 
aos registros administrativos. E a 
experiência mostrava o quão era 
frustrante pedir esta ou aquela 
informação e ficar a esperar. Então, 
estava claro que a repartição de es-
tatística devia, ela própria, acessar 
os registros, para tanto precisando 
poder contar com agentes nos mu-
nicípios, onde, em última instância, 
estavam os registros – nas escolas, 
nos hospitais, nos quartéis, nas de-
legacias, nas coletorias etc. 

A viabilidade desse processo foi 
mostrada por Teixeira de Freitas 
em sua década mineira. Sim, depois 
de ter dirigido o Censo de 1920 
no estado de Minas Gerais, como 
delegado federal, Teixeira de Frei-
tas foi convidado por sucessivos 
dirigentes mineiros a organizar a 
estatística mineira, o que fez com 
inegável competência. Entre outras 
coisas, idealizou e v ivenciou as 
figuras dos coletores itinerantes e 
os residentes (aqueles eram usados 

em municípios pequenos, e estes 
em municípios grandes). Depois, já 
atuando na esfera federal, trazido 
ao Rio de Janeiro por Francisco 
Campos, na instalação do Ministé-
rio da Educação e Saúde Pública, 
idealizou e negociou um acordo 
entre os estados para organizar as 
estatísticas educacionais e afins. Para 
aplicar as cláusulas daquele acordo 
atinente à elaboração de estatísticas 
(não raro sendo preciso introduzir 
formulários específicos, muitos ain-
da usados), negociou a existência de 
responsáveis nos municípios. Estava 
comprovada a importância dessa 
presença nos municípios, e a ideia 
ele traria ao IBGE.

Ao IBGE estaria ligada uma rede 
de agências municipais de estatística, 
finalmente implantada no contexto 
do esforço de guerra do país contra 
o Eixo (mais ou menos em 1942/43). 
Estando presente nos municípios, 
com pessoas suas, finalmente tornou-
se possível programar atentamente 
a delegação do olhar. Os agentes 
foram instruídos na entrevista aos 
informantes, fossem eles os deten-
tores dos registros administrativos 
ou informantes de pesquisas diretas 
(censos ou pesquisas amostrais). 

Mais e mais, avançou-se na qua-
lidade das estatísticas, mas não foi 
esse o único ganho obtido com as 
agências municipais de estatística. 
Na concepção de Teixeira de Frei-
tas, cabia aos agentes da estatística 
serem também agentes das mudan-
ças e da cultura, em suma, cabia-
lhes promover a civilização. Como? 

%%%%%
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Ora, pela visão que teriam das realidades dos municípios, adquirida pelo manuseio das 
estatísticas que lhes caberia produzir; estava posta a ideia de que só se conhecia bem, 
em completude, se fosse através dos números, no caso, se através das estatísticas. 

s agentes, atores proativos nos municípios, mereciam a distinção de integrar o conjunto 
das autoridades presentes nos eventos públicos. Ainda hoje, mesmo que menos, ele segue 
sendo uma figura de realce na esfera municipal. Enfim, ainda que se possa discutir o 
quanto, de fato, ajudaram os municípios a avançarem, não resta dúvida de que eles foram 
peça-chave na evolução positiva das estatísticas brasileiras, seguindo vitais ao IBGE.

Já no processo das sucessivas agregações das informações individuais obtidas pe-
los agentes, as inovações foram muitas, ao longo do tempo; mais e mais foram usados 
métodos estatísticos, valendo-se muito dos avanços tecnológicos. De fato, passou-se das 
máquinas de apuração, as famosas Hollerith, aos computadores de grande-porte, e 
destes às plataformas de micro-informática. Mesmo para o trabalho de coleta, nas mãos 
dos agentes, saiu-se dos questionários em papel para os questionários eletrônicos, com 
transmissão imediata e direta dos registros à computação central do IBGE, no Rio de 
Janeiro. Ganhou-se eficiência e muito tempo, de modo que, hoje, um processo de pes-
quisa se vê bastante adiantado, e os censos são exemplos. De dez ou mais anos, hoje se 
tem resultados completos em não mais do que um ou dois anos, com grande volume de 
informação sendo divulgado quase que de imediato ao término do trabalho de coleta, e 
sem nenhuma perda de qualidade. Novos programas de crítica, vários desenvolvidos por 
organismos internacionais (a cujos conselhos dirigentes, não raro o Brasil integra, pelo 
IBGE), ou por instituições estatísticas nacionais melhores (mais adiantadas), permitem 
aumentar a qualidade das agregações, afora fazê-lo com melhor tempo.

Agora, por maior que sejam esses avanços, não raro eles não são visíveis ao público 
externo. Já no que tange às atividades de divulgação e de disseminação, aí não há quem 
não veja os avanços. Hoje, o portal do IBGE na internet é dos mais completos, se om-
breando aos sites dos grandes instituições congêneres do mundo. Já não se imprimem 
resultados, em grossos volumes com tabelas, dessa forma impondo limitações à utilização 
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das estatísticas. Os resultados são colocados à disposição dos usuários quase que da 
forma como foram registrados nos questionários (eletrônicos, vale notar), dando a eles 
ampla liberdade de cruzarem as variáveis segundo suas necessidades. Impressos, saem 
apenas algumas poucas tabelas, de modo a ter-se uma análise rápida das realidades 
complexas, de grande utilização à imprensa. 

Esta se tornou uma das grandes usuárias das estatísticas, dando-lhe muitos minutos 
de televisão e muitas páginas dos jornais impressos, vindo a ser para o IBGE uma das 
melhores formas de divulgação de seu trabalho, de seu bom nome. Mais e mais, vai-se 
vendo que não há estatísticas ruins, mas sim realidades ruins, sendo aquelas apenas 
retratos destas. Se vêm do IBGE, vêm bons resultados, de qualidade garantida em termos 
científicos e técnicos. 

O aumento da visibilidade da instituição, como ocorreu nos últimos 20 anos, se 
não encontrasse um respaldo avançado de disseminação, seria um castelo de cartas a 
desmoronar. No entanto, a maior visibilidade apenas mostrou o quanto a instituição é 
sólida e merece crédito, o que é atestado pela sociedade e pela comunidade científica 
brasileiras, pelos organismos internacionais utilizadores das estatísticas (Banco Mundial, 
Fundo Monetário Internacional etc.), e pelos organismos internacionais produtores 
(Statistical Office das Nações Unidas, Eurostat da União Européia e outros). Não há a 
menor dúvida: IBGE é igual a seriedade.

Desafios já presentes
Como visto acima, os elementos garantidores da credibilidade das estatísticas e, 

por via de consequência, da legitimidade das instituições estatísticas, estão presentes 
na estrutura do IBGE. Ainda que tendo, ele próprio, uma longa história de 73 anos 
(desde 1936), não raro tendo feito parte distinta da própria história do Brasil, há 
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de se ver essa história como her-
deira de uma tradição estatística 
que remonta a, pelo menos, 1871, 
quando da criação da primeira 
instituição estatística brasileira. 
Tem-se, aí, uma tradição de se-
riedade, dedicação, criatividade, 
alinhamento às proposições inter-
nacionais, a começar das emanadas 
dos Congressos Internacionais de 
Estatística havidos no século XIX. 
O IBGE, enfim, com sua longa 
história e sua longa tradição, se 
fez e se faz a cada instante uma 
instituição de excelência, respei-
tada mundo afora, sendo citado, 
não poucas vezes, como padrão. 
Essa tradição, devidamente conso-
lidada, precisa ser mantida, numa 
ação diuturna; não basta ser bom, 
é preciso se manter bom, mais que 
bom, ótimo. 

m dos maiores desafios, não só 
dele, mas de todos os institutos 
nacionais de estatística, é o convi-
ver com orçamentos apertados, em 
face da escassez de recursos dos 
Estados Nacionais. Será preciso 
manter em curso a execução do 
programa estatístico já tradicional, 
ao mesmo tempo conseguindo 
incorporar novas temáticas, em 
busca de atender e resolver as 
graves carências sociais. Sim, novos 
temas se somam aos antigos; às 
estatísticas econômicas se somam, 
a todo instante, demandas por es-
tatísticas sociais, em temas mais e 
mais presentes nas grandes cúpulas 
internacionais. 

Há uma inegável tentativa mun-
dial de se fixar direitos, alguns 
básicos, para tanto se impondo 
novas estatísticas; novos temas nem 
sempre sustentados inequivoca-
mente pelas ciências, o que remete 
as instituições estatísticas ao de-
safio de se fazerem, elas também, 
centros de ciências, criando em seu 
cotidiano conceitos e definições, 
em afinamento às universidades. A 
adoção de novas tecnologias, por 
certo ajudará a incorporar novas 
atividades, com orçamentos min-
guados. Novas formas de trabalhar, 
em cooperação, em parceria, cobra-
rão inteligência criativa.

Muitos desses novos temas são 
de difícil pesquisa direta, junto a 
informantes, sejam domiciliares, 
sejam empresariais, afora estar 
claro que não se deve cansar os 
informantes com mais e mais pes-
quisas. O direito à privacidade é 
um sentimento crescente, com o 
qual se deve aprender a conviver, 
ainda que ele, depois, sacrifique o 
direito à informação que está em 
crescimento. Eis um grande dilema. 
Um caminho de solução é voltar a 
usar-se os registros administrati-
vos, aqueles que, por vontade ou 
por imposição, nos acompanha em 
nossas vidas, desde o nascimento 
até a morte, passando pela vida 
nas escolas, nos hospitais, no fisco 
etc. Mas, desde sempre, nunca foi 
fácil usar-se esses registros, mesmo 
agora em que eles próprios se be-
neficiam da informática e deixam 
para trás a poeira dos fichários. 

As instituições estatísticas na-
cionais precisam voltar-se a esses 
antigos registros que, como sempre, 
estão na ponta dos processos, nos 
estados federados e nos municí-
pios. Logo, mais uma vez se faz 
imperativo achegar-se a eles, para 
tanto sendo essencial associar-se 
aos institutos estaduais (e alguns 
municipais) de estatística. Isso não 
é fácil, tão irregulares eles são, tão 
sujeitos às injunções políticas, ain-
da muito distantes da autonomia e 
da independência fundamentais à 
credibilidade das estatísticas. Assim, 
é preciso que o instituto nacional 
exerça um papel de efetiva coor-
denação, e não apenas na dimensão 
cognitiva, mas também na dimen-
são organizacional. Felizmente a 
história dá ótimos exemplos disso, 
como registra a primeira fase de 
vida do IBGE, bastando então uma 
leitura do passado, com as devidas 
atualizações.

Por demais, esses novos temas, 
por sua complexidade, por estarem 
nas pautas dos países, em compro-
missos internacionais, conjugam os 
discursos de muitas pessoas, com 
diferentes formações, em geral 
com pouca familiaridade com as 
estatísticas, tendo dificuldades em 
ler tabelas e mesmo gráficos. Não 
por acaso, se buscam estatísticas 
sínteses e se v ive um boom de 
indicadores, que nada mais são 
do que estatísticas de agregação 
superior. Dito de outra forma, os 
indicadores, por serem estatísticas 
discursadas, estatísticas expressas 
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E
em letras, têm mais fácil apreensão 
e compreensão, por exemplo, o 
famoso Indicador de Desenvolvi-
mento Humano (IDH). 

O problema para as instituições 
estatísticas é o quanto a tradição 
lhes impôs trabalhar afinados com 
as ciências, e foi nesse sentido que 
indicadores econômicos sempre 
foram feitos. Ou seja, os indicado-
res de produto, de renda, de movi-
mento de preços, e tantos outros, 
são muito bem sustentados pela 
ciência econômica, ao passo que 
isso não se dá com inúmeros ou-
tros indicadores hoje feitos. Assim, 
em geral os novos indicadores não 
vêm sendo feitos pelas tradicionais 
instituições estatísticas, contudo, 
se elas conseguirem relaxar suas 
exigências, sem se v iolentarem, 
é claro, saberão melhor do que 
ninguém fazer esses novos indi-
cadores. Elas, como poucos, sabem 
que um indicador só é bom se as 
estatísticas mais simples que o 
integram forem boas, e elas sabem 
como poucos avaliar a qualidade 
das estatísticas envolv idas na 

construção dos indicadores. Elas 
evitariam exageros hoje existentes, 
criadores de imensas ilusões.

m suma, as instituições estatísticas 
nacionais, mundo afora, entre elas 
o IBGE, vive o desafio de fazer o 
que faz, com a qualidade que já 
lhes é tradicional, e fazer mais, 
atendendo a outras demandas, em 
geral na área social, fenômenos de 
difícil mensuração, porquanto não 
afinados à ideia dos números. Dito 
de outra forma, sempre interessa 
saber o número de leitos nos hos-
pitais, o número de atendimentos, 
o número das especialidades etc., 
mas a essência da saúde está em 
algo intrinsecamente qualitativo, 
e não quantitativo.

E mesmo os elementos quan-
titativos que interessam e ajudam 
muito, sobremodo se conjugados 
com outras estatísticas, por exem-
plo, se a população está envelhe-
cendo, exigindo melhor espaço 
urbano, diferente atendimento 
hospitalar, entre outros, não são de 
fácil e imediata construção, como 

são as estatísticas dos fenômenos 
econômicos. 

Tudo isso, enfim, são desafios 
que afrontam o cotidiano das 
instituições estatísticas, onde seus 
pesquisadores precisam ser bons, 
ainda que mantendo seus anonima-
tos, afinal, a autoria das estatísticas 
nunca é de pessoas, mas da institui-
ção. Ainda que anônimos, enquanto 
produtores das estatísticas, esses 
pesquisadores precisam ser respei-
tados e valorizados, outro grande 
problema nos estados minguados 
de orçamentos, ou seja, os planos de 
carreira precisam ser justos com as 
imensas responsabilidades daquelas 
pessoas, com o quanto se lhes exige 
de conhecimento e de capacidade 
de trabalho. E não se tenha dúvida 
alguma, o fazer das estatísticas é 
função de Estado, e não vontade 
de governos; ela está ao lado da 
diplomacia, da polícia etc. Não é 
à toa que a matriz etimológica da 
estatística é a mesma de Estado.

nelson.senra@ibge.gov.br
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Hoje é muito forte a luz da manhã. Mesmo com a veneziana baixada, se infiltra em 
tudo, serpenteia em cima das coisas, muda cores e altera volumes. Persigo o caminho de um 

filete até chegar à natureza morta no centro da parede. As uvas de roxas ficam vermelhas. As 
laranjas parecem chamas prestes a sair do cesto e incendiar a tela. A toalha branca, amarfanhada 
e caída de um lado só, agora cobre toda a mesa num inexplicável tom róseo. Toda a água do jarro 
vira laranjada. O pão reluz como se tivesse acabado de sair do forno e da xícara de café emana 
uma fumaça arco-íris. Ao fundo, as supostas prateleiras de um armário com utensílios de cozinha, 

supostas porque não se trata de um acadêmico, se transformam em manchas que podem ser o 
que eu quiser: quiwis, mamões, melões, nêsperas. À direita do armário-mancha um retângulo 

escuro sugere uma porta semiaberta, onde a luz não incide. Abro um pouco mais a fenda 
da persiana de onde flui o filete para ver se consigo atingir a porta e saber para onde 

ela abre, o seu depois. Mas só vejo outra mancha, mais clara, que também pode 
ser o que eu quiser: o átrio de um castelo, a varanda de uma casa de campo, uma 
sala de pensão do interior. Quem sabe um quarto de moribundo, uma noiva 
se aprontando, uma mulher dando à luz, um casal fazendo amor, um homem 
definhando de tédio ou um pintor pintando uma natureza-morta. Escolho o 
ateliê, entro e estou prestes a me servir do café da manhã quando o artista 
me tira da composição, repõe tudo em seu devido lugar e fecha a veneziana 

de modo que a luz agora não entre e a natureza-morta continue morta como 
sempre foi. Do lado de cá da tela faço minha própria obra, uma salada de frutas 

que é um deslumbramento de cores e sabores, e a devoro com a fome dos vivos.

consuelo@uol.com.br
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