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Mais de uma dezena de milhões de pessoas
da estatística classe D alcançaram um
patamar de consumo por longo tempo
esperado: televisão, geladeira, aparelho de
som, celular pré-pago, entre outros itens.
Na retaguarda: aumento do valor real do
salário mais crédito facilitado. Pelo mesmo
critério de substancial crescimento da
renda, parte considerável da estatística
classe C torna-se proprietária do imóvel
em que vive e adquire, com pagamento a
perder de vista, seu primeiro automóvel.
Em nenhum dos casos registrou-se redução
nas despesas alimentares. Antes pelo
contrário. Que sentido, então, a genérica
proposta de “mudança” terá neste momento
histórico? Pelo melhor, ser inoportuna;
pelo pior, reacionária. “Mudar”, para os que
atingiram o horizonte de seu desejo, dadas
as condições brasileiras, só traz ameaça –
ou seja, a de voltar ao passado recente. É
este mecanismo que transforma a terceira
ou quarta geração dos extratos de renda
mais baixos em eleitores conservadores,
temendo a mudança quando ela, então, já é
necessária. Por ora, entretanto, a proposta
de mudança representa o conservadorismo
anterior. O sentido que oferece é o de
avanço para a retaguarda.

recado
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de segurança e ande
sempre no sentido
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O VOTO QUE FAZ A NAÇÃO

DEPENDÊNCIAS

Wanderley Guilherme dos Santos
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O RETRATO DA AMADA
ATRAVÉS DO TEMPO
Luciana Villas Bôas

cia N

Retrato da amada ou do amante, tristeza por
ela ou por si, o tempo é adversário indiferente,
e sempre vencedor
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Nos trilhos da Previdência –
registros de um maquinista

esmagadora maioria, percebem remuneração
inferior a dez salários mínimos, teto definido

parcela paga, por desconto em folha
Raphael de Almeida Magalhães
salário do trabalhador, limitada até o

prova dos
dobenefícios
pudimnaestá
no comê-lo,
algo assim.
paraAcobertura
previdência
10 saláriosou
de contribuição,
mas na p
brasileira.
Você precisava ter estado lá responsabilidade do empregador, inci

154
FODAM-SE
Consuelo de Castro
Robert de Niro, taxista,
diria: está falando
comigo?

Por isso, não surpreende que na surdina e
sem amplo debate público que o tema compor-

bre o valor total da folha de salário. A
atual de 22% cairia para 10%, redução

taria, tem curso no Congresso Nacional uma
emenda constitucional – a PEC 233 – que, a pretexto de simplificar o sistema tributário nacional,

rada em cinco anos da data da vigênci
Como, sabidamente, as empresas transf
ônus para o adquirente dos seus bens e

extingue as contribuições sociais que alimentam
os programas da seguridade social. A proposta
rasga a vinculação da seguridade aos objetivos

o efeito desta mudança será, apenas,
pliar o lucro dos empregadores sem
beneficio para os seus empregados. Es

que a inspiraram: a proteção dos grupos sociais
fragilizados, um dever de solidariedade coletiva
dos brasileiros, sob o nímio sentimento de com-

diante da redução que provocaria na
previdência social, desmontaria de vez
possibilidade de equilíbrio nas contas

142

paixão com relação aos brasileiros mais carentes ma previdenciário público, colocando
para permitir que, nos nossos
dias, possam todos
potencial a segurança do sistema. Par
• dezembro 2009
outubro • Novembro
9
começar a desfrutar, de verdade, de um mínimo em dia, os gastos com o estoque de
de direitos básicos inerentes a cidadania.
Esta PEC, apresentada como moderniza-

dos atual, a previdência social depen
boa vontade do Tesouro para transferi

Dos 5 melhores
institutos
e faculDaDes
Do país,
3 são Da fGV.
por um seGunDo,
a Gente achou
que estaVa VenDo
o rankinG
Do ano passaDo.

2008

2009

Fonte: segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado no site do MEC - inep.gov.br/areaigc

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 1º/09/2009

FGV. Pelo segundo ano consecutivo,
com três entre os cinco melhores
institutos e faculdades do país.
Um resultado que começa no alto
critério para escolha do corpo docente,
que continua na excelência de ensino
e termina em você.
Seja uma referência para o mercado.
Faça FGV.
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á quem diga que a sus

biente. Dessa forma, construiu-se a

tentabilidade é uma

consciência da reparação. Ou seja:

utopia pop, um de

desde o início, não houve uma bus

terminismo histórico

ca pela sustentabilidade como valor

ou uma nova igreja. É

absoluto. Os conceitos privados fo

um pouco de cada coisa

ram levados para discussões entre

e mais além. Trata-se

países e também para a esfera de

da necessidade de formulação de um

comércio a fim de estimular a cria

pensamento – conduzido pelas nações

ção de um movimento baseado no

hegemônicas e, consequentemente,

compromisso de reparação. Há muito

as grandes poluidoras – com o ob

jogo de cena e dissimulação nesse

jetivo de criar uma sugestão coletiva

palco. Aos olhos da plateia, a questão

para uma meta jamais sistematizada

da sustentabilidade rouba a cena e

ou atingida.

entretém a audiência mundo afora;

A sustentabilidade surgiu como

nos bastidores, desenvolve-se uma

um movimento de fundo estritamen

trama geopolítica muito complexa.

te ambientalista. Mais recentemente,

Como sempre na história, a peça en

ganhou novos contornos definidos

cenada atrás da coxia é muito mais

pela crise econômica, muito em razão

interessante do que a representada

da renovação do Teorema de Coase.

para o público em geral.

Ele estabeleceu uma relação segun

Na virada do século XIX para o

do a qual agentes poluidores devem

século XX, os Estados Unidos dispara

receber uma pena proporcional às

ram na corrida industrial. Por um lado,

perdas provocadas pelas externali

este movimento permitiu a inserção

dades econômicas e sociais de suas

da classe média americana em níveis

ações, em valores financeiros ou por

de riqueza e opulência nunca vistos

meio de ações de recuperação ao meio

anteriormente; por outro, o país pas

ambiente, de forma a compensar o

sou a ser um grande demandante de

desequilíbrio causado. As perdas de

recursos naturais e, logicamente, de

produtividade de terceiros devem ser

recursos combustíveis. Eram os tempos

especialmente compensadas pelo de

do vapor, intensivo em carvão. Depois,

sequilíbrio causado. A externalidade

o acelerado crescimento da economia

provocada por esse agente deve virar

americana gerou uma necessidade

uma internalidade de recursos.

enorme de recursos siderúrgicos, força

Esse conceito foi, por décadas,
aplicado ao discurso pró-meio am

24 TERMINAL

motriz da industrialização nos anos 30.
Eram usinas movidas a carvão.
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Pouco a pouco, esse cenário foi se transformando. Na
virada da Segunda Guerra Mundial, o carvão foi parcialmente

o,
ci
í
n
i
o
de

s
não hdoeu
ve
a
uma busca pteelntabilidade
us
s
como va
lor
absoluto

substituído pela energia do combustível fóssil, uma armadilha
camuflada de solução. Os Estados Unidos caíram no alçapão
do petróleo, tornando-se dependentes do insumo.
A Europa, por sua vez, viveu um processo diferente. O
crescimento de Alemanha, Inglaterra e França ocorreu em
período um pouco anterior ao avanço norte-americano. A
Segunda Guerra Mundial – praticamente restrita ao solo
europeu – representou uma oportunidade do continente
repensar sua matriz energética e de produção, em função
da destruição maciça e passiva das suas indústrias. Não por
acaso, hoje a Europa é a grande liderança mundial na ge
ração de energia de fontes limpas e sustentáveis. O Japão,
destruído, teve ainda menos espaço de manobra do que
a Europa. Foi obrigado a repensar seu modelo de geração
energética. Hoje, 35% da geração de energia do Japão para
consumo industrial vêm de reatores nucleares.
outubro • Novembro • dezembro 2009
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Em contraponto, os Estados Unidos

sujeito a picos de variação de preços,

presente, será necessário um gasto de

viviam o suprassumo do sonho ame

e do alto de seu incomparável poderio

US$ 50 trilhões nos próximos 40 anos

ricano, com a acelerada inserção da

militar, os Estados Unidos puderam

para que a economia seja ajustada e se

classe média e um consumo situado

bancar a extravagância de fazer uma

torne globalmente sustentável. Quem

na fronteira do desperdício: cozinhas

guerra de US$ 3 trilhões para conquistar

se habilita a pagar essa conta?

apinhadas de eletrodomésticos e, so

território em que se produz petróleo e

bretudo, carros cada vez mais potentes

manter seu American way of life.

A conta não fecha. Não há soma
zero ou acordo dez nesse jogo, em

e poluentes. A compulsão gerada pelo

A Europa é o avesso. Não tem a

que cada país defende seus interesses

American way of life tomou os Estados

disposição militar dos norte-americanos

inevitavelmente em detrimento dos

Unidos de costa a costa. Consumir era

e sempre esteve um passo à frente no

outros. Além disso, o grande agente

a palavra de ordem. Não por acaso,

uso de sistemas de menor impacto

econômico e mais potente força militar

a percepção de que é necessário se

ambiental. Os países do continente

do mundo é o maior poluidor do Pla

deixar um legado para as gerações

têm intensificado a geração de energia

neta. Para não falar de China e Índia,

futuras, sem custo de transação, sur

renovável. Tratados na União Europeia

grandes poluidores que estão de fora

giu de maneira muito mais intensa

estimulam processos mais limpos, em

desse mecanismo repressivo. A história

nos países que sofreram a derrota na

que as mercadorias produzidas tenham

se repete não como farsa, mas sob

Segunda Guerra Mundial. O Japão,

um conteúdo reciclável e não conta

a forma de desequilíbrio ambiental.

pela própria natureza da sua cultura,

minem o meio ambiente.

Assim como o milagre econômico

passou a preservar ainda mais a in
tegridade espacial. Sem recursos na

americano se baseou em combustí

SUSTENTÁVEL A TODO CUSTO

vel fóssil, hoje o milagre chinês e o

turais e sofrendo o binômio território

O jogo da sustentabilidade é caro

crescimento indiano estão fincados

pequeno e grande população, o país

e a conta nunca fecha. Segundo or

na geração de produtos por meio de

não teve alternativa senão trabalhar

ganismos internacionais, os países

energia não limpa. Até 2010, a China

para equilibrar as variáveis socioam

desenvolvidos terão um custo de

vai inaugurar mais 250 usinas térmicas

bientais e assegurar a qualidade de

US$ 50 trilhões para que o nível de

baseadas em carvão, cujo nível de

vida dos seus.

emissões da geração de combustível

poluição equivale a algo entre 6% e

fóssil e seu impacto sobre a atmosfera

8% do total da poluição dos outros

strategicamente, o go-

possam regredir ao nível da década

países. Tudo para manter o ritmo de

verno norte-americano

de 80. Trata-se de uma conta que será

crescimento do país.

iniciou uma movimenta

partilhada com as gerações futuras.

A discussão sobre desenvolvimen

ção com o objetivo de es-

Durante duas gerações, a população

to sustentável é muito bem focada

timular o petróleo como

dessas nações estará sujeita a uma

quando apela para o lado emocional

elemento decisivo da

taxa de crescimento muito abaixo da

da produção. Mas quando analisada

economia. Como pulo do

esperada. Em 50 anos, haverá um taxa

sob a ótica dos aspectos racionais,

gato, forjou uma dificuldade pelo alto

negativa de 3,5% nesses países. Manti

por mais paradoxal que possa parecer,

custo de transação. Ancorado a um

dos o atual estágio de crescimento das

revelam-se seu lado irracional e sua

combustível de fácil acesso, ainda que

nações desenvolvidas e a tecnologia

inexequibilidade. Quem ousa dizer

E
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para os mais de 1,5 bilhão de chine

de preservação para a Amazônia equi

adicional mais complicado. Dado o

ses que o país não pode continuar a

valente à geração do benefício que a

nível de tecnologia desses países, eles

crescer nesse ritmo e com essa matriz

Amazônia provoca. Simples, não?

não têm capacidade de investimen

energética? Quem vai falar aos chi

O

to e nem uma atividade de pesquisa
utro exemplo é o Ártico,

suficientes para viabilizar fontes al

para o qual vale o mes

ternativas de geração de combustível

mo princípio. Há mais

capazes de gerar plantas competitivas

de 15 anos os cientistas

em termos globais. Essa realidade só

e as agências de mo

se modificaria se Brasil, Índia, México

nitoramento já tinham

e Rússia caminhassem na busca do

uma noção muito clara

desenvolvimento sustentável indivi

pode esquecer que tanto Índia quanto

do que aconteceria na região e do

dual ou do comprometimento com

China, rivais há séculos, detêm tec

nível de derretimento das geleiras.

tratados de não poluição. Esses pa

nologia nuclear. Do ponto de vista

No entanto, a despeito de todas as

íses precisariam de um mínimo de

da Teoria dos Jogos, a cooperação

informações disponíveis, não há me

eficiência e produtividade, em níveis

internacional só é possível se hou

canismo multilateral ou multinacional

e patamares não presentes hoje na

ver condições de se criar custos de

que possa impor aos países poluidores

tecnologia. Ressalte-se ainda que toda

transação imperativos. Ainda assim,

um custo pela deterioração do Ártico.

tecnologia de produção mais limpa

surgiria um impasse: quem seria esse

O pior é que não basta pagar o custo,

ainda está em experimentação. O custo

árbitro responsável por apontar e taxar

porque o dano é irreversível. Ou seja, a

de geração de energia eólica ainda

um país poluidor?

devastação do Ártico trouxe um male

é quase oito vezes maior do que o

Tomemos o exemplo da Floresta

fício para a humanidade na proporção

custo de geração a carvão.

Amazônia, que não é o pulmão, mas

direta da manutenção do bem-estar

Hoje, diante da forma como jogo

o grande refrigerador do mundo. A

dos poluidores. Socializou os danos

se apresenta, a sustentabilidade pune

quantidade gerada de CO2 é a mesma

e não imputou um custo adequado.

os emergentes. Europa e Estados Uni

de O2, quando se analisa o dia e a

Quem seria o agente responsável por

dos geram produtos com preços mais

noite. Mas a Floresta acumula uma

calcular e impor esse custo de transação

baixos. A Ásia, por sua vez, aumenta

neses e indianos que eles devem se
privar do crescimento econômico e
caminhar mais lentamente para uma
solução de equilíbrio de Nash, na qual
ninguém perde. Qualquer movimento
nesse sentido criaria uma forte ten
são política naquela região. Não se

quantidade de CO2 muito expressiva.

aos personagens dominantes do jogo

sua produtividade a passos largos. Não

Então, ao desmatá-la, está se jogando

a ponto de eles sentirem o malefício

por coincidência, as três regiões com

na atmosfera 30, 40, 50 anos de CO2

que seu bem-estar está provocando

binam seus elementos energéticos e

acumulados nas árvores amazônicas. A

nos demais? Essa questão permanece

a tecnologia disponível, criando um

solução utópica seria não desmatar. Mas

em aberto.

efeito excludente e um desequilíbrio

como compensar a população dessa
região? A criação de um subsídio para

em relação às nações em desenvol

O CASTIGO DOS EMERGENTES

vimento. Os Estados Unidos podem

não se fazer nada seria moralmente

No caso de países em desenvol

alterar esse nível de competitividade

inconsequente. O mais recomendável

vimento, como Brasil, México, Índia

fazendo uma transação do vapor para

seria que o mundo pagasse uma taxa

e Rússia, aparece um componente

a energia elétrica. Dessa forma, eles
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criariam uma descontinuidade tecno

nos Estados Unidos é muito comple

os agentes estão escorados uns aos

lógica que poderia lhe dar vantagem

xa. Estudos mostram que a inflação

outros. O crescimento chinês também

competitiva por certo período frente

norte-americana seria 1% acima do

está, de alguma forma, ancorado na

aos players competidores no mercado

patamar atual caso não fosse compu

deterioração da qualidade de vida na

internacional.

tada a desvalorização do preço dos

África. O jogo fica mais complexo ao

Como resultado desse movimen

produtos importados da China. Então,

esmiuçarmos o próprio lobby pelo

to, haveria o benefício da geração de

essa geração de produtos chineses com

uso de combustível fóssil, faceta de

um ambiente pós-combustível fóssil

valor agregado mais baixo pelo uso

uma posição estratégica básica que

altamente lucrativo para a economia

intensivo de energia a carvão impacta

obedece ao seguinte raciocínio lógico:

americana. Não haveria, portanto, uma

diretamente sobre o custo de vida norte-

quem domina o petróleo tem poder

imputação de custo para o País. Pelo

americano. Ou seja, a térmica chinesa

sobre o Oriente Médio. Por sua vez,

contrário, existiria uma espécie de im

a carvão funciona como um elemento

quem domina o Oriente Médio con

posto positivo, que obrigaria os países

deflacionário na economia americana.

trola o fluxo de comércio mundial. A

a deterem a mesma tecnologia que

Dado o nível de endividamento dos

força naval necessária para garantir

norte-americana. Quem está muito à

Estados Unidos – cujo gasto público

a rota do comércio do petróleo é a

frente neste sentido é a Califórnia, que

hoje está em 12% do PIB – e tendo a

mesma usada para garantir a rota

dispõe de um plano de preservação

Ásia como detentora principal do estilo

de comércio mercantil. Tanto que a

ambiental e de um compromisso de

de vida norte-americano, haveria uma

China está investindo pesadamente

redução de CO2 para os próximos oito

carência de fontes de financiamento.

na formação de uma frota marítima

anos, ambos muito bem estabelecidos.

Seria necessário aumentar a taxa de

de maior porte para dar proteção ao

A Califórnia, no entanto, é um caso

juros de longo prazo para gerar um

tráfego comercial. O jogo da sus

peculiar. Cerca de 85% de seu PIB vêm

nível de poupança compatível a sua

tentabilidade é também o jogo do

de serviços, ao contrário de outros es

carência de investimentos. Se de um

poder bélico. Ele exige investimentos

tados grandes norte-americanos, onde

lado há desequilíbrio econômico,

militares compatíveis com a manu

a presença da indústria é muito forte.

por outro, o povo chinês está se fi

tenção do padrão de vida desejado

Ou seja, ela pode tomar a dianteira

nanciando a taxas baixas de juros. A

em cada nação.

nesse processo. O Texas, movido a pe

China está vendendo bem-estar aos

tróleo, é uma região mais complicada.

Estados Unidos e cobrando a prazo,

Caso desloque sua matriz energética,

tudo turbinado a CO2.

D

a mesma maneira que
há uma racionalidade

sua economia irá à ruína. Além disso,

É importante também destacar o

não se pode esquecer que a presença

impacto desse movimento na África,

do Texas no cenário político e econô

que virou a periferia da China. Hoje,

mico norte-americano é muito forte,

o chinês é o grande investidor em

notadamente pelo lobby da indústria

terras africanas, em sua maioria em

petrolífera.

negócios com ações ambientais depre

não é deflagrado apenas por questões

Na média, salvo algumas regiões

ciativas, como a exploração mineral.

de sentimento patriótico. Ao analisarmos

de exceção, a transação energética

Este é mais um exemplo de como

as guerras, ao longo da humanidade,
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percebemos que existe, sim, a força

eram cientistas alemães expulsos de

Latina, numa desvantagem competitiva

do imperialismo, mas há também a

seus países e acolhidos pelos Estados

em relação a elas.

necessidade da conquista de recursos.

Unidos. Todos foram personagens fun

No século XX, ela se transforma na

damentais na virada tecnológica dos

necessidade de competição tecno

Estados Unidos.

lógica.

A

SUSTENTABILIDADE DE GAZA
A posição hegemônica do petróleo
na matriz energética envolve ainda

tecnologia substituída

uma questão política delicada: a rela

foi, também, um fa

ção entre árabes e Israel. A relevância

tor de ampliação de

do combustível na economia mundial

poder militar dos Es

está diretamente ligada à importância

tados Unidos. Marx já

do próprio Golfo Pérsico no cenário

dizia que toda busca

internacional. Na hora em que o pe

tecnológica muda o

tróleo deixar de ser relevante, esses

por parte da Inglaterra, no front com a

seu mundo, sua realidade e fantasia.

países entrarão em um forte declínio

Alemanha, e à necessidade de avanço

Schumpeter, por sua vez, aponta para

econômico, com tensões políticas e

nas pesquisas ligadas às áreas aero

a tentativa de renovação do capitalis

religiosas extremamente elevadas. Israel

espaciais e nucleares. A Alemanha,

mo como instituição criadora. E isso

é uma potência nuclear dentro de um

que se reaparelhou na década de 30

pode estar incorporado também no

Estado minúsculo, com um crescimento

e fez um esforço monstruoso para

movimento global de posicionamento

populacional baixo que contrasta com

chegar à década de 40 como uma

da sustentabilidade, da necessidade

o seu entorno.

forte potência econômica, também

constante dos impérios de preservar

A opção pelo uso do petróleo en

estava ancorada em pesquisas ligadas

a sua hegemonia. A mudança da tec

volve uma interação geopolítica ex

às inovações tecnológicas.

nologia determinará o rumo dessas

tremamente complexa. A formação

A 2ª Guerra Mundial contou com
duas frentes de combate que esta
vam claramente buscando o reposi
cionamento na questão tecnológica.
A guerra foi vencida pela capacidade
norte-americana de responder muito
rapidamente às perdas que ocorriam

O surgimento do jato, nos Estados

potências militares e nucleares a ponto

dos Estados árabes foi decorrente de

Unidos, foi um fator determinante na

de causar uma variação adicional. Esta

acordos imperativos. Iraque e Arábia

virada do conflito europeu. Entre 1942

significa que esses países deterão,

Saudita, por exemplo, nasceram de

e 1944, a geração da bomba atômica já

por pelo menos 10 anos, patentes e o

uma decisão na mesa de Winston

estava mais ou menos disponível entre

uso dessas tecnologias para aumen

Churchill, que pegou um mapa, re

Alemanha e Estados Unidos. Estudos

tar sua eficiência econômica. Dessa

desenhou e determinou onde seria

de Heisenberg indicavam claramente

forma, conseguirão manter o mundo

o território desses países, verdadei

que já se estava a um passo da des

a reboque do nível de bem-estar da

ros potentados ingleses. O nó górdio

coberta. O fator de desequilíbrio foi

sua população. O resto do mundo

do Oriente Médio é redefinir o uso

justamente a irracionalidade alemã

ficaria relativamente mais pobre do

de determinadas fontes de energia

em expulsar seus melhores cérebros

que essas grandes potências, na me

com vistas à sustentabilidade, quando

da época, por terem origem judaica.

dida em que estariam pondo uma

estão em jogo perda de bem-estar,

Tanto que, entre os laureados com os

parcela razoável, seja da África, seja

sacrifício em prol de duas gerações

Prêmios Nobel de Física e Química, 23

do Oriente Médio e até da América

futuras e o destino de uma população
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de quase um bilhão de pessoas, que

aconteceu no final do século XIX

de emprego e renda. A renda per capita

ficará à deriva caso o seu principal

e na virada da década de 40 para

na Ásia era praticamente idêntica à

fator de exportação, o petróleo, entre

50. Enquanto o comércio do século

renda da África no começo da década

em colapso.

XX foi extremamente protecionista,

de 60. Desse período até a primeira

o comércio da globalização é bem

década do século XXI, a renda asiática

mais aberto. Então, a globalização,

cresceu 12 vezes. Hoje, ela é 18 vezes

NEOPROTECIONISMO
A busca pela sustentabilidade implica

em si, poderia sofrer um problema

maior que a renda média africana. Esse

também um redesenho de forças glo

de continuidade com a ruptura de

salto traduz a capacidade asiática de

bais que produz um neoprotecionismo

tecnologia por um desses polos, seja

resposta a esse modelo de sustentação

brutal. O desequilíbrio ambiental e a

europeu ou americano. É interessante

forçada, de competitividade, que não

insustentabilidade geram, na mesma

observar que a grande relutância dos

foi acompanhado pela África – seja

proporção, um protecionismo regional.

Estados Unidos a aceitar um com

por detenção de bem de capital social,

A Europa, por exemplo, já começa a

promisso com metas de redução de

seja por capacidade educacional ou

impor taxas adicionais sobre produtos

emissão não encontra eco nos agen

organizacional. O continente africano

que venham de países poluidores. Agora,

tes privados norte-americanos. Pelo

era dividido em tribos, não em países

está botando redutores de emissão de

contrário: hoje, há um investimento

constituídos sob o regime de uma di

CO2, inclusive na aviação civil. A partir

muito pesado por parte das empresas

reção impositiva, como foi o caso de

de 2012, um avião que pousar em

norte-americanas em tecnologias que

China, Coreia, Cingapura ou o próprio

qualquer aeroporto europeu prove

viabilizem uma mudança para fontes

Japão pós-guerra. Essas nações tiraram

niente de um país cuja tecnologia não

de energia menos poluentes. Mas, ao

o poder militar como referência. A meta

seja não poluidora terá uma taxação

mesmo tempo em que se promove

asiática era reconstruir o Japão, um rival

especial. Não é apenas uma medida

essa mudança, suas plantas de uso de

econômico dos aliados que o tinham

ambientalmente favorável. Ela traz em

tecnologia atrasada são exportadas

derrotado. Trata-se de uma resposta

butida a garantia de fornecimento da

para países periféricos poluidores.

não belicista à corrida armamentista

tecnologia da Airbus, empresa francesa

Na verdade, trata-se de mecanismo

ancorada num profundo nacionalismo

que está competindo diretamente com

de geração de externalidades para os

e num certo rancor com relação aos

a norte-americana Boeing. Logo, essa

países emergentes a partir de saltos

aliados que o derrotaram.

movimentação visa a forçar o com

tecnológicos que tornam o país, em

petidor a se adaptar à tecnologia que

termos privados, mais competitivo.

hoje a Europa detém.
A chama da sustentabilidade pode
ainda reacender a guerra comercial
do final do século XIX. A busca do
equilíbrio é um potencial pretexto para
que países estabeleçam retaliações
comerciais com a justificativa de al
cançar metas de diminuição de CO2
em outras nações.

A nova variável nessa história é o

C

colapso climático. Apesar de todos os

não é capaz de gerar algum tipo de

que sejam não poluentes significa

mecanismos compensatórios pensa

omo o jogo não é coope

dos, o determinismo desse colapso

rativo, e nem há como

amplifica as assimetrias numa sucessão

sê-lo, o equilíbrio se dá

de variantes possíveis. Seu impacto

através de uma assimetria

vai desde a questão da poluição até

dos benefícios ou dos

o uso de tecnologias mais ou menos

custos. A sustentabili

poluentes. O fato de os países não

dade como é vista hoje

conseguirem adotar procedimentos

Aproximando-se um pouco mais

repressão de custos para os agentes

que terão cada vez menos mão de

no tempo estaríamos reproduzindo,

poluidores que seja compatível com a

obra intensiva. Como consequência,

em uma escala globalizada, o que

inserção dos países pobres em geração

a inserção social diminui. Por isso, há
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todo um balanceamento dentro do

seu crescimento econômico na busca

constituição industrial num nível ex

país com impacto sobre as questões

de uma equalização dos custos de

tremamente saudável.

política e ambiental. Apesar de a ques

geração de produção. Falta explicitar

A análise do ponto de vista racional

tão da sustentabilidade ser pensada

o que realmente é o objeto da susten

dos mecanismos que podem levar à

globalmente pelos ambientalistas, os

tabilidade. No fundo, é preciso dizer

sustentabilidade ou à insustentabili

agentes econômicos a pensam lo

a cada cidadão americano, europeu,

dade leva a um corolário da própria

calmente.

japonês e, agora, chinês, que manter

formulação do teorema. Estamos cor

A produtividade da empresa está

a taxa de crescimento a esses pata

rendo em círculos. O que se busca é

ligada a sua atuação, a sua base de

mares gera a longo prazo uma forte

um equilíbrio improvável e impossível.

produção. Caso contrário, ela adota

deterioração da qualidade de vida. A

Quem polui e, consequentemente,

uma tecnologia menos poluente, apa

troca de benefício intergeracional é

ganha renda em cima desse modelo

rece um produto importado, gerado

claramente desfavorável no tempo.

tem de dizer ao mundo que não pode

num país poluidor com preço mais
baixo e desequilibra o mercado. A

O

seguir o caminho que trilhou e nem
silêncio em relação a

pode repartir seu bem-estar.

isso é explicado pelo

A sustentabilidade é uma ciência

fato de os meios de

inexata. Se o resto da população mundial

comunicação e sua

viver com a mesma qualidade de vida,

grande massa estarem

tecnologia e matriz energética nas na

diretamente envolvidos

ções hegemônicas, o planeta se tornaria

com o establishment

insustentável. Então, é preciso preser

econômico. Os grandes anuncian

var para manter os demais na situação

O debate global que se trava hoje

tes, de alguma forma, também têm

presente. É quase que um corolário do

sobre sustentabilidade carece ainda

interesses consolidados. Some-se a

teorema, uma consequência natural.

de uma comunicação eficiente, capaz

isso a produção intelectual, que vem

Significará dizer aos países emergentes

de explicitar o que, de fato, está em

praticamente dos países desenvolvidos.

que eles não têm direito a uma vida com

jogo. O epicentro da discussão não

Por ser uma sociedade democrática,

qualidade – está disponível somente

é o colapso climático que enfrenta

os Estados Unidos são um centro de

para cidadãos americanos e europeus.

remos em duas gerações, tampouco

pesquisa e de explicitação dos pro

Ao resto da população mundial cabe o

o Ártico e as geleiras derretidas que

blemas muito maior do que outros

papel de fornecedor de biodiversidade e

aumentarão o nível dos oceanos, nem

países do mundo. As universidades

de oxigênio. A busca por qualidade nos

uma assimetria no comércio interna

têm recursos próprios, são fóruns

países emergentes da América Latina,

cional. O ponto nervoso é a dificuldade

de excelência. Tanto que, hoje, uma

da África, da Oceania e da própria Ásia

dos agentes econômicos dos países

parte da elite acadêmica americana

é incompatível com a manutenção do

emergentes de apresentarem, num

pensa de uma forma muito clara a

bem-estar dos desenvolvidos. Essa é a

fórum internacional, a questão sob

economia. E isso acontece também na

análise possível pela teoria da raciona

a ótica correta e premente: a busca

Europa – particularmente na França e

lidade da assimetria existente, ampli

da sustentabilidade é uma forma im

na Inglaterra –, até como uma forma

ficada pelo determinismo do colapso

perativa de impor aos países hoje

de reequilíbrio de poder regional. A

climático. A sustentabilidade que afaga

poluentes e detentores da tecnologia

Alemanha fica de fora, pois já tem

é a mesma que apedreja e realça as

dominante a necessidade de refrear

toda a sua matriz energética e sua

diferenças entre as nações.

busca da racionalidade individual pode
gerar uma ação coletiva e irracional,
conforme previsto por Kenneth Ar
row num teorema fundamental da
economia.
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O principal apoio dos

maoístas vem dos
dalits e da população
tribal, extremamente
excluídos

coração da Índia está em chamas. Dentro

“Corredor Vermelho” abraça sete estados

mente excluídos”, explica Bela Bhati,

das densas selvas, no centro do país, uma

nos quais os rebeldes estão presentes

ativista dos Direitos Humanos.

violenta guerra acontece no chamado

com toda a forca militar.

O crescimento da guerrilha maoísta

“Corredor Vermelho” da Índia, a área

Mas os naxalistas não estão limitados

acontece em um momento em que a

de atuação dos guerrilheiros maoístas,

ao “Corredor Vermelho”, frequente-

Índia se transforma em uma sociedade

o maior desafio armado que o Estado

mente desenhado nos mapas da Índia

de consumo: shopping centers, restau-

indiano já enfrentou em sua história.

publicados por revistas e jornais. Eles

rantes, bares e boates se multiplicam a

Um conflito armado que contrasta com

têm graus variados de atuação e estão

cada dia nas metrópoles, onde vive a

as notícias de sucesso da Índia, a estrela

presentes de alguma forma em um

elite urbana indiana. Mas há três anos

emergente, que cresce hoje a uma taxa

total de 23 dos 28 estados indianos. O

a atuação dos naxalistas nos grotões

média anual de 7% ao ano, apesar da

conflito já matou mais de seis mil pes-

do país – ignorados pela classe média

crise econômica mundial.

soas, principalmente nos últimos cinco

urbana – começou a atrair a atenção

Nos últimos meses, o conflito tem

anos, quando a guerrilha começou a se

dos indianos que vivem nas grandes

piorado. Os jornais indianos trazem

fortalecer. No ano passado, os maoístas

cidades. Em 2006, o primeiro-ministro

manchetes diárias sobre os espetaculares

organizaram 1.591 ataques que mataram

Manmohangh Singh descreveu a guer-

ataques da guerrilha maoísta: sequestros

721 pessoas. Somente até outubro deste

rilha maoísta como o “maior desafio

de trens; explosões de carros; tentativas

ano os ataques já somaram mais de

de segurança interno do país”, maior

de assassinatos de políticos; ataques a

1.400 e o número de vítimas chegou a

até do que os grupos fundamentalistas

companhias de mineração e a postos

669. Os guerrilheiros naxalistas for-

islâmicos. Na época, o crescimento

policiais com dezenas de mortos; assaltos

mam um exército de 15 mil homens e

econômico do país atingia 8% em

a cadeias com liberação de centenas de

mulheres. Mas, contando com o total

média, o que catapultou a Índia no

prisioneiros. Um terço dos mais de 600

de apoiadores em geral, os maoístas

palco do mundo globalizado: o Fórum

distritos da Índia está contaminado hoje

somam no mínimo 50 mil pessoas. “O

Econômico Mundial daquele ano de-

pelos naxalistas, como são conhecidos

principal apoio dos maoístas vem dos

cretou a Índia um exemplo para outras

os guerrilheiros maoístas indianos. O

dalits e da população tribal, extrema-

potências emergentes.
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Diferentemente do terrorismo reli-

Econômicas Especiais, onde o governo

internos. O conflito deixou mais de

gioso que também atinge a Índia – como

garante isenção de taxa para as empre-

50 mil pessoas desabrigadas só em

o extremismo islâmico e o radicalismo

sas. “O governo adquire terra de forma

Chhattisgarh.

hindu –, o terror naxalista ataca onde

forçada em nome do interesse público

O governo acusa os maoístas de

o Estado indiano é mais fraco: em pro-

para dar de presente às corporações

bloquear o desenvolvimento, ao impedir

ver serviços básicos para a população

privadas com isenções fiscais”, critica a

a construção de estradas e perseguir

mais empobrecida. Os naxalistas não

escritora e ativista política Arundhati

funcionários de companhias privadas.

são uma ameaça à existência do Estado,

Roy, autora do livro premiado “Deuses

Os maoístas jogam as populações lo-

mas têm o poder de deter os projetos

das Pequenas Coisas”.

cais contra os projetos do governo,

de investimento milionários que o go-

A violência do conflito naxalista

propagandeando que as estradas serão

verno planeja nas regiões. No dia 18 de

tem no estado de Chhattisgarh um de

construídas para ajudar as companhias

junho deste ano, o primeiro-ministro

seus melhores exemplos. Trata-se de

privadas a tirar a riqueza local.

ressaltou o que mais preocupa o governo,

um palco de disputas de terras das mais

Outubro foi um mês particularmen-

em um discurso no Parlamento: “Se o

sangrentas. Nos últimos anos, milhares

te violento no “Corredor Vermelho”

extremismo de esquerda continuar a

de pessoas que vivem nos vilarejos mi-

indiano. Um inspetor de polícia foi

florescer nas regiões do País que são

seráveis em casebres de barro e palha,

torturado e morto, e teve sua cabeça

ricas em recursos naturais e minerais, a

estão hoje armadas com fuzis, arcos

decepada e exposta ao público pelos

atmosfera para os investimentos ficara

e flechas, estes últimos instrumentos

maoístas: a execução à la Talibã causou

muito prejudicada.”

tradicionais das famílias tribais. Há

um grande impacto, foi manchete de

A ironia é que essas regiões miserá-

anos foi formada uma milícia – cha-

todos os jornais e monopolizou a atenção

veis são riquíssimas. Cerca de 40% dos

mada de Salva Judum – para combater

dos telespectadores nas grandes cidades.

distritos ricos em minérios (bauxita,

os maoístas e teoricamente proteger

Logo depois cerca de 1.500 rebeldes e

urânio, ferro e carvão) estão nas áreas

os cidadãos. Mas a milícia tem sido

apoiadores da guerrilha sequestraram

afetadas pela guerrilha. Cerca de 2,6

acusada de tortura, estupros e extorsão

um dos mais prestigiosos trens do país,

milhões de pessoas já foram deslocados

da população local.

que liga o estado de Orissa (no Leste)

de suas terras para dar lugar aos projetos

Cerca de dois mil policiais estão

à capital Nova Déli, com 300 pessoas

de mineração, segundo o Centro para

sob treinamento na Escola de Contra

a bordo. Os rebeldes liberaram o trem

Ciência e Meio Ambiente. Menos de

terrorismo e Guerra na Selva, recém-

depois de horas, demonstrando que

25% dessas pessoas foram reabilitados

criada no estado de Chattisgarh. Vi-

estão dispostos a diversificar seu leque

até agora e vivem jogados e famintos

larejos inteiros têm sido esvaziados:

de atuação.

em acampamentos.

os moradores fogem com medo de

Mas o número de famílias tribais e

assassinatos e torturas cometidos pelos

dalits que foram forçadas a abandonar

dois lados: forças policiais unidas às

O filé mignón da mão-de-obra

suas terras nos últimos anos é muito

milícias, de um lado, e os guerrilhei-

maoísta está no campo. É formado

maior. Cerca de 50 milhões de pessoas

ros maoístas, de outro. Os rebeldes

por habitantes das florestas, a popula-

já foram deslocadas em nome de pro-

estabelecem tribunais de julgamen-

ção tribal, e também pelos dalits. Um

jetos de “desenvolvimento” em geral.

to para punir os “colaboradores do

contingente miserável. Cerca de 600

Cerca de 140 mil hectares de terras já

capitalismo”. A política de esvaziar

milhões de pessoas na Índia vivem da

estão destinados para serem usadas na

vilarejos onde há apoio para os na-

agricultura, ou seja, 60% da população.

construção de 300 das chamadas Zonas

xalistas provoca ondas de refugiados

“Do 1, 1 bilhão de indianos, 836 mi-

SUICÍDIOS E VENDA DE MULHERES

• Novembro
• agosto••d
julho
outubro
setembro
ezembro 2009

39

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

matam também por causa da humilhação

dental. A revolta foi esmagada pelas

de não conseguirem arranjar dinheiro

forcas de segurança. É por isso que

para pagar o dote de suas filhas na hora

os maoístas indianos são chamados

de casar – uma tradição arraigada na

hoje também de naxalistas. O Parti-

Índia, até nas grandes cidades. Cerca

do Comunista da Índia (maoísta) foi

de 17 mil agricultores se suicidaram a

resultado da união, em 2004, de dois

cada ano entre 2002 e 2006.

grupos armados herdeiros do levan-

Há até mesmo casos de agricultores

te camponês de Naxalbari: o Grupo

que vendem suas mulheres para saldar

da Guerra Popular e o Centro Co-

dívidas. Ranjana Kumari, do Centro

munista Maoísta. Com a unificação

casos de

Social de Pesquisa da Índia, diz que a

desses grupos armados, a guerrilha

exploração da mulher é muito comum

esquerdista indiana se vitaminou. O

agricultores

nessas regiões. Por amargarem uma vio-

braço político da guerrilha maoísta

lência maior, as mulheres cada vez mais

opera clandestinamente em 23 dos 28

decidem pegar em armas e engrossar

estados indianos.

Há até mesmo

que vendem suas

mulheres
para saldar

as fileiras maoístas. Algumas chegam

O partido Comunista da Índia (mao-

até mesmo ao posto de comandantes

ísta) foi banido e o governo tem efetuado

de grupos rebeldes.

varias prisões de ideólogos em grandes

Os maoístas costumam se definir

cidades indianas nos últimos tempos.

como “os representantes dos direi-

No dia 21 de setembro, os indianos

tos dos sem-terra e das comunidades

acordaram com a notícia da prisão de

tribais”. Os indianos que moram em

um ideólogo maoísta em Nova Déli:

lhões vivem com menos de US$ 0,45

casebres de barro nas florestas e usam

Kobad Gandhy, 58 anos. O que chamou

por dia. Mais da metade desse contin-

arco e flecha até hoje, são chamados de

a atenção foi o seu histórico: Gandhy é

gente vive com menos de US$ 0,20 por

tribais. São a principal mão de obra

filho de um empresário rico, formou-

dia”, diz Ajai Sahni, diretor do Insti-

da guerrilha. Eles vivem em situação

se em Contabilidade em Londres, e

tuto de Gerenciamento de Conflitos,

miserável e não têm acesso a serviços

quando voltou para a Índia se engajou

de Nova Déli. Nos estados onde os

básicos como educação, hospitais ou

na Resistência armada maoísta.

maoístas atuam, vivem nada menos

centros de saúde. Há um forte res-

Os integrantes do partido maoísta

do que 80% desses 836 milhões. Nos

sentimento entre eles por terem sido

acreditam que a tradição feudal da

distritos afetados pela guerrilha, o

deixados de lado pelo Estado.

Índia, a arraigada hierarquia de casta

dívidas

Os maoístas são membros do banido

que massacra os que estão na base da

Os agricultores e pequenos pro-

Partido Comunista da Índia (maoísta),

pirâmide, e também o problema da

prietários de terra indianos estão em

um braço político da guerrilha. Trata-

distribuição de terras, são ingredientes

estado de desespero em várias partes

se de um dos muitos descendentes do

suficientes para fermentar uma revolução.

do país: há uma onda de suicídios de

Partido Comunista da Índia (marxista-

Os estudiosos do assunto dizem que os

agricultores endividados. Milhares deles

leninista) que liderou um levante, em

guerrilheiros são muito bem organiza-

tomam pesticida para acabar com o

1967, de sem-terras encabeçados por

dos e disciplinados. A maioria de seus

tormento de serem cobrados por uma

estudantes comunistas, na região de

recrutas é analfabeta e, claro, nunca

dívida que não conseguem pagar. Eles se

Naxalbari, no estado de Bengala Oci-

leu as teorias do Camarada Mao. “Eles

analfabetismo ultrapassa 50%.
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não são revolucionários informados

Ultimamente, os maoístas têm cen-

O fortalecimento da guerrilha ma-

que lutam uma guerra conceitual. Eles

trado fogo em pontos estratégicos de

oísta indiana será levado para as telas:

pertencem a famílias tribais e dalits que

infraestrutura como transporte (ferrovias

Bollywood, a famosa indústria do cinema

lutam pela sobrevivência mais básica”,

e ônibus) e serviços de telecomunica-

indiana, vai lançar no início do ano que

explica a ativista de direitos humanos

ção. Os maoístas se escondem em áreas

vem o filme “Alerta Vermelho: a Guerra

Bela Bhatia. Em uma de suas viagens

montanhosas ou no meio de densas

Interna”. Os cartazes promocionais

pela área em conflito, um dos quadros

florestas, em acampamentos. Eles usam

do filme anunciam: “Uma guerra em

maoístas disse que ela poderia chamá-

armas sofisticadas e seus métodos são

que todo mundo está certo”.

lo de naxalista ou de qualquer outro

cada vez mais violentos. Ajai Sahni, di-

nome, não importava. “Eu peguei em

retor do Instituto de Gerenciamento

armas para conseguir três quilos de

de Conflitos, de Nova Déli, explica que

Para contra-atacar os maoístas,

arroz”, disse o guerrilheiro.

os líderes maoístas têm uma estraté-

o governo planeja a maior ação de

gia de longo prazo, de 20 a 25 anos de

Guerra já organizada na história do

luta. Chamam as áreas que dominam

país: a “Operação Caça Verde”. Mais

Sudeep Chakravarti, autor do livro

de “zonas liberadas” e têm como meta

de 70 mil homens serão enviados para

“O Sol Vermelho: Viagens ao País naxa-

cercar as cidades a partir do campo.

as florestas do “Corredor Vermelho”,

lista”, explica a nova face dos maoístas

Uma estratégia semelhante à dos maoís

onde vivem a porção mais miserável

indianos no século XXI. A atual fase de

tas do vizinho Nepal, que, depois de

da Índia. O governo cogita até mesmo

insurgência maoísta é muito mais bem

uma década de guerrilha, conseguiram

deslocar muitos de seus homens da

planejada do que quando começou, na

expulsar o Estado do interior do país.

Caxemira – região do Norte da Índia

década de 60. “Hoje, essa guerrilha

Fortaleceram-se a tal ponto que acaba-

disputada com o Paquistão e considerada

é uma mistura de rural com algo de

ram aceitando participar das eleições

um ninho do terror fundamentalista

urbano. Enquanto a guerrilha ataca

e chegaram ao poder.

islâmico – para as florestas naxalistas

OS MAOÍSTAS DO SÉCULO XXI

OPERAÇÃO CAÇA VERDE

os estados, como Chhattisgarh, Jha-

O objetivo da guerrilha – segun-

no centro do país. Um dos arquitetos

rkhand, Bihar, Orissa, Andhra Pradesh,

do relatório recente do Ministério do

da operação, o secretário do Interior,

Maharashtra e Bengala Ocidental, os

Interior da Índia – é o de “liberar e

Gopal Pillai, admite que os naxalistas

ideólogos baseados nas cidades recrutam

controlar” 35% do território do país até

frequentemente assumem as tarefas

pessoal para a logística e operações

o início de 2010. O levantamento diz

que deveriam ser do Estado nos rin-

clandestinas das mais variadas.”

que há 39 grupos radicais esquerdistas

cões abandonados do País. “Mas nós

Em Nova Déli, por exemplo, capital

no território indiano, com um contin-

queremos tomar o controle de volta

do país, os maoístas recrutam estudantes,

gente de 100 mil pessoas. Segundo Ved

da terra. Queremos restaurar a admi-

pequenos comerciantes que faliram

Marwah, autor do livro “A Índia em

nistração civil nessas áreas”, diz Pillai.

com a entrada de grandes cadeias de

Ebulição”, o número de guerrilheiros

O conflito será longo, pode durar até

lojas de varejo, os camponeses que mi-

aumentou 40% nos últimos três anos.

seis anos, segundo ele.

graram para as cidades após perderem

Os campos de treinamento passaram

O governo pretende usar artilharia

suas terras para as chamadas Zonas

de 48, em 2006, para 84 atualmente. Os

de helicópteros nas selvas. Há até mes-

Econômicas Especiais, e trabalhadores

guerrilheiros se movem por células de

mo quem cogite, dentro do governo,

desorganizados, um contingente imen-

100 pessoas: há cinco anos, quando ainda

lançar mão da tecnologia americana

so, já que na Índia a maioria (90%) da

não eram tão fortes, as células reuniam

usada na Guerra do Afeganistão e na

mão de obra é informal.

apenam 20 rebeldes cada uma.

região da fronteira com o Paquistão
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contra o Talibã: os aviões bombardeios

que inteiramente de famílias tribais

com uma forte base entre os sem-terra

não tripulados. “Nós vamos mostrar ao

desesperadamente pobres, que vivem em

e camponeses pobres e a população

governo o que é o poder do povo. Não

condição de fome crônica semelhante

tribal. Seu surgimento e crescimento

ha polícia, nem exército que consiga

à dos países da África Subsaariana”,

devem ser contextualizados dentro das

nos esmagar”, disse Kishneji, um dos

afirma Roy. Muitos grupos de direitos

condições sociais em que vivem essas

líderes maoístas, em uma entrevista

humanos e parte da mídia protestam:

pessoas. Apesar de o movimento pre-

recente.

dizem que a população local será mas-

gar a captura do poder pela forca, ele

Além da ação bélica, há também

sacrada com o acirramento do con-

deve ser visto basicamente como uma

uma guerra de propaganda. O gover-

flito bélico. “O Estado indiano deve

luta pela justiça social, igualitarismo,

no deslanchou, há alguns meses, uma

declarar guerra aos seus cidadãos mais

proteção, seguridade e desenvolvimento

campanha nos vilarejos do “Corredor

despossuídos?”, pergunta Bela Bhati,

local”.

Vermelho”: publicou anúncios de jornais

ativista dos direitos humanos.

Segundo Ved Marwah, autor do

e cartazes com a mensagem “naxalistas

Em 2008, uma comissão de espe-

livro “Índia in Turmoil”, não há clareza

não são nada mais do que assassinos

cialistas independentes, formada pelo

por parte do governo no que fazer

frios”, diante de fotos de moradores

governo para estudar a situação das

para lidar com o problema: “Não há

brutalmente assassinados, inclusive

áreas afetadas pela guerrilha, concluiu:

uma visão clara sobre as causas que

crianças e mulheres. “Nós sabemos

“O movimento naxalista deve ser reco-

levaram ao surgimento da militância

que o que nos espera pela frente será

nhecido como um movimento político

armada ou sobre a estratégia correta a

muito difícil, mas a historia está do

ser adotada para conter o extremismo.

nosso lado”, reagiu o comandante

Os governos sucessivos têm saltado de

Markam, um dos líderes da guerrilha

posições como diálogos periódicos e

no estado de Chhattisgarh, na região

cessar-fogo até que o botão do pânico

central da Índia.

é pressionado e o governo dá carta

Mas muitos indianos criticam o

branca para as forças de segurança

plano do governo e questionam se o

agirem de forma brutal”.

approach bélico é o mais correto. Uma

Um ensaio geral da Operação Caça

das líderes do movimento contra a

Verde aconteceu em meados deste ano

“Operação Caça Verde” é a escritora e

no empobrecido distrito de Lalgarh,

ativista social Arundhati Roy. Em um

no estado de Bengala Ocidental, Leste

artigo recente na revista “Outlook”, ela
diz: “Se os tribais pegaram em armas
eles o fizeram porque o governo não
deu a eles nada, a não ser a violência, e

muitos indianos
criticam o plano

do País. A região está sob o controle
dos rebeldes desde novembro do ano
passado, quando a polícia efetuou uma

do governo e

série de prisões de moradores locais

suas terras”. Roy se refere aos planos

questionam se

tiva de assassinato do ministro-chefe

das multinacionais de minério de ex-

o approach

do estado, Buddhadeb Bhattacharya,

bélico é o

explosiva na estrada. Bhattacharya é um

mais correto

Índia (marxista), adversário ferrenho

ainda quer tirar deles sua única posse,

plorar as reservas de bauxita e outros
minerais das regiões em conflito.
“Neste momento, na Índia Central,
a guerrilha maoísta é composta quase
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dos maoístas e contrário à luta armada.

a Índia abriu a sua economia para as

semelhantes aos de nações desenvolvidas,

Um dos alvos preferidos dos maoís-

forças de mercado, os governos de es-

e muito superior ao do resto da Índia.

tas – que pregam a “aniquilação do

querda se opuseram à liberalização,

Em todas as pesquisas sobre qualidade

inimigo” – são os quadros do Partido

batendo na tecla do anticapitalismo

de nível de vida dos estados indianos,

Comunista da Índia (marxista).

durante uma década.

Kerala bate recorde até hoje. Depois

A VIA PACÍFICA

Mas, nos últimos 10 anos, o governo

de uma série de campanhas de alfa-

de Bengala Ocidental sentiu que estava

betização, a Organização das Nações

O governo esquerdista de Bengala

sendo deixado para trás e começou a

Unidas (ONU) constatou que Kerala

vive um dos momentos mais delicados

adotar uma posição oposta: passou a

havia atingido, em 1991, nada menos

de suas três décadas de poder. Há dois

defender a criação das polêmicas Zonas

do que 100% de alfabetização – a taxa

anos, Bengala Ocidental – governado

Econômicas Especiais, sem leis am-

na Índia é de apenas 68%. Isso tudo foi

há 32 anos por uma coalizão de quatro

bientais ou trabalhistas. Durante os

resultado de uma forte polícia social

partidos de esquerda, liderada pelos

30 anos de comunistas no poder em

implantada pela coalizão de esquerda

marxistas – testemunhou levantes que

Bengala, a classe média tem sido o pilar

liderada pelo Partido Comunista da

fizeram lembrar o início do movimento

de sustentação do governo. Apesar de

Índia (Marxista), que assumiu o poder

naxalista. A polícia do estado atirou na

não ser um estado rico, Bengala não

pela urna há 50 anos.

direção de manifestantes: camponeses

amarga os índices de miséria de seus

Hoje, no entanto, depois de meio

que saíram às ruas contra a criação

vizinhos como Bihar e Orissa, os dois

século no poder, o governo comunista

das Zonas Econômicas Especiais, no

mais pobres da Índia. No entanto, a

de Kerala encara vários problemas como

vilarejo de Nandigram. O saldo foi

violência em Nandigram e em Singur

falta de investimento, fraca capacidade

de 14 mortos.

teve um efeito negativo: o apoio ao

de atração de indústrias, e migração de

O fogo de Nandigram se espalhou

governo comunista despencou e há

trabalhadores, que vão para o exterior

como pólvora pelo estado de Benga-

risco de que ele perca as próximas

em busca de oportunidades que não

la Ocidental, e atingiu outro vilarejo,

eleições, em 2012.

encontram em casa. Com um alto nível

Singur, onde a multinacional indiana

Mas o mais famoso bastião da es-

Tata Motors pretendia montar uma

querda indiana é o estado de Kerala,

fabrica. Os agricultores protestavam

que começou a ganhar fama mundial,

Esses dois bastiões da esquerda in-

porque estavam infelizes com a com-

na década de 70. Economistas desco-

diana vivem hoje o seu maior desafio.

pensação que lhes foram dadas pelas

briram que se tratava de uma ilha

Precisam achar uma forma de se rein-

suas terras. A multinacional acabou

de excelência de indicadores sociais

ventar para não perder a eleição, depois

desistindo do negocio.

dentro da Índia. Apesar de ser pobre,

de décadas no poder. As coalizões de

de educação e preparo, a mão de obra
de Kerala é muito bem qualificada.

Depois dos incidentes de Nandi-

Kerala – conquistado pelos marxistas

esquerda em Bengala e Kerala estão

gram e Singur, os estudantes de Bengala

nas eleições de 1957 – mostrou altos

imprensadas: atacada de um lado pelos

Ocidental passaram a falar em outro

níveis de alfabetização, uma população

que defendem a liberalização total da

“movimento Naxalbari” para deter as

razoavelmente saudável e politicamente

econômica, e, por outro, pela radical

vendas forçadas de terras. Os partidos

bastante ativa.

guerrilha maoísta. A Índia Vermelha

de esquerda governam há décadas dois

O estado indiano passou a ser

importantes estados indianos: além de

aplaudido pelo seu chamado “modelo

Bengala Ocidental, Kerala, no Sul do

de desenvolvimento de Kerala”, com

país. No início dos anos 90, quando

índices de desenvolvimento humano
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vive seu momento decisivo.
flomcosta@gmail.com
A articulista é correspondente de O Globo
na Índia

O Banco Bonsucesso constrói com números uma
história de proximidade com todo o Brasil.

180 convênios com órgãos públicos municipais, estaduais e federais.
Mais de 2.000 pontos de venda em todo o Brasil.
Mais de 20 convênios de Cartão Bonsucesso Visa com órgãos públicos municipais e estaduais.
16 anos de experiência no mercado de crédito.

w w w. b a n c o b o n s u c e s s o . c o m . b r

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

OBAMA,
vENHA comigo a

Cartago
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AFFONSO ROMANO
DE SANT’ANNA
escritor

outubro • Novembro • dezembro 2009

49

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Posso lhe convidar
		
para “a cup of coffee”
ou se preferir, uma cerveja
nos jardins da Casa Branca
como você fez com aquele professor negro e aquele policial
que equivocadamente se atritaram.
Mas o melhor lugar pra nosso encontro
					– é Cartago.
Como dizia Garcia Lorca:
Alli no pasa nada
dos romanos matam siempre
tres cartagineses.
Certamente há lugares mais auspiciosos para se ir
e dialogar. A Cartago,
			
Massada
				
ou Numância
se vai para resistir
		
– morrer.
Na escola (quem sabe até na Palestina e Bagdá?)
nos ensinam 120 anos de “guerras púnicas”
até que na Terceira
			
DELENDA CARTAGO
Roma sentenciou.
E após três anos de cerco
(como em Stalingrado
quando devorados os cães
já se devoravam os ratos)
fez-se o fiat ao revés:
por seis dias e seis noites hordas de legionários
atravessando arrasados vinhedos e olivais
se revezaram no sucessivo ataque.
Só Scipião Emiliano, o mais voraz
não descansava.
Alcançadas as primeiras casas de Byrsa
lançaram tábuas sobre os terraços
					e avançavam
enquanto embaixo os estríduos das espadas e os alaridos
das mulheres desventradas
				
– lembravam My Lai.
A fuga era impossível. Até as figuras imóveis dos mosaicos
se horrorizavam. Como uma lagarta incendiada
a história ardia
			
como no Vietnam
			
ardia a pele sob napalm.
Foi quando o legionário texano
– indiferente –
disse ao repórter de tevê:
– this is my job.
E vieram os 10 senadores de Roma
conferir a destruição.
			
A pilhagem
foi liberada aos soldados,
mas o ouro, a prata, a oferenda aos deuses
e o petróleo
foram prometidos a outros nobres.
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Nem Tanit, nem Ba’al
poderiam socorrer Aníbal
e seus 300 elefantes
como não puderam valer
a Asdrúbal – seu jovem irmão
e aos que não mais queriam a guerra.
Entre Cartago e Roma
(entre Dido e Enéias)
nunca foi fácil a ambígua relação:
O amor sempre rondou a morte
A morte sempre rondou o amor.
Entendo, enfim, por que os romanos ergueram em toda parte
tantas casas de banho
– era muito sangue a lavar.
Venha, Obama, passearemos aqui pelas ruínas
das Termas de Antonio Pius.
Não há água, não há chuva que lave
tanto remorso petrificado.
Agora, enquanto lhe escrevo, estou em Roma
a dez metros do portentoso Panteão
e olho o crepúsculo tingindo de ouro e sangue
as cúpulas e telhados.
Alguns pombos pousam sobre o templo de Agripa e Adriano
como se saídos da arca de Noé
ou daquele poster de Picasso.
E eu, Romano, que ontem, em Cartago,
fiz o jejum de Ramadan
e cercado de oleandros e jasmins
contemplei a história dos altos jardins de Sidi Bou Said,
venho a Roma
acertar contas com Catão
e toda prole de Scipião o Africano.
Você não poderia ficar fora deste assunto, Obama
- you are the man.
E depois do que Catão e Scipião
fizeram no Iraque
temo que a próxima Cartago
é o Afeganistão.
Os símbolos e as ruínas me perseguem.
Olho essa Lua islâmica, aquele alfanje afiando sua lâmina
na crispada torre barroca de Borromini.
Temos que conversar, Obama
– you are the man
E o melhor lugar, posto que o mais terrível
é Cartago:
Alli no pasa nada.
dos romanos matam siempre
tres cartagineses.
santanna@novanet.com.br
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Sic transit gloria mundi

aqui

jaz
a nobreza
brasileira
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Christian Edward Cyril Lynch
ADVOGADO
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A

vida de pesquisador pode adquirir
uma dimensão arqueológica
ou, para quem preferir, espírita,
quando versa sobre alguma
pessoa que já partiu desse mundo e cujos aspectos biográficos
são ainda obscuros. No meu caso, essa pessoa era José
Joaquim Carneiro de Campos, Marquês de Caravelas,
senador, conselheiro de Estado e redator da Constituição
do Império. Falecido, foi enterrado em 1836 na Igreja da
Penitência, no alto do Largo da Carioca. Enterrar cadáveres
nos assoalhos das igrejas era um velho hábito do Antigo
Regime: os aristocratas acreditavam que, ali, ficariam junto
dos santos sem se afastarem demasiado da presença dos
vivos. Ocorre que, catorze anos depois, a saúde pública
baniu aquele costume e deu ordem de despejo a todos os
que estivessem debaixo de assoalhos de madeira.
Para receber tantos despojos, bem como os futuros
defuntos da cidade, foram então criados três cemitérios.
Dois deles ocupavam vastos terrenos fora da cidade, um
ao norte – o de São Francisco Xavier (Caju) – e outro ao
sul – o de São João Batista (Botafogo). O terceiro, mais
próximo do centro urbano, ficava num lindo arrebalde
próximo da cidade, rodeado de colinas arborizadas de
vegetação nativa, a meio caminho da cidade e do Imperial
Bairro de São Cristóvão. Esse pequeno vale, povoado de
risonhas chácaras, que tinha o Corcovado por pano de
fundo e em cujo centro se elevava a torre sineira de uma
igrejinha, chamava-se Catumbi.
Dedicado a São Francisco de Paula, o pequeno cemitério planejado pelas autoridades imperiais ocupou um
terreno nos fundos do bairro, do lado direito de quem da
cidade. Urbanizaram-no a partir da referência ao portão
principal, de onde fizeram partir a aleia principal. Prudentes,
previram a expansão do cemitério pela colina limítrofe,
cercando parte de sua encosta. Aproveitando as curvas de
nível, os engenheiros nivelaram o terreno em dois planos
sucessivos em elevação, interligando-os com o “térreo” a
partir de uma escadaria colossal que servia de continuação
à aléia principal.
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Por ser menor e mais próximo da cidade, o cemitério
cedo tornou-se o favorito da Corte. As famílias mais eminentes da cidade para ele acorreram, nele erigindo finíssimos sepulcros e mausoléus de mármore, com estátuas
de mulheres chorosas, carpideiras, anjos, cães de guarda,
flores e cruzes. Em torno de 1889, já habitavam o cemitério
do Catumbi alguns dos mais notáveis aristocratas imperiais:
o Duque de Caxias; os marqueses de Baependi, Paranaguá,
Olinda, Sapucaí e Bonfim; os viscondes de Mauá, Meriti
e Jaguari, além de um sem-número de outros titulados,
medalhados e comendados. O Catumbi caminhava para
se tornar um clube seleto de defuntos ilustres, isto é, uma
sede social cadaverosa do Jockey Club – como é o cemitério
da Recoleta, em Buenos Aires,
Mas, entre mortos e vivos, a todos o destino pregou
uma peça. Com a República instalada no Catete e as demolições dos cortiços promovidas pelos novos donos do poder
no Centro da cidade, para a construção de arremedos de
bulevares parisienses, o Catumbi começou a se proletarizar.
O mesmo fenômeno aconteceu com seu cemitério que,
abrigando finados de origem cada vez menos refinada,
acabou logo desbancado pelo São João Batista do posto
de necrópole da elegância. As décadas seguintes, de acelerada modernização excludente, aplicaram à região duros
e sucessivos golpes, que terminaram por modificar-lhe
profundamente as feições. O primeiro foi a construção

O Catumbi caminhava
para se tornar um clube
seleto de defuntos
ilustres, isto é, uma
sede social cadaverosa
do Jockey Club
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do Tnel Santa Bárbara e seu longo viaduto de acesso, que
tornou o bairro um irrelevante lugar de passagem entre as
zonas Norte e Sul da cidade. O segundo foi a construção
do Sambódromo, ao lado do viaduto, que demoliu uma
quantidade ainda maior dos velhos sobrados imperiais já
a meio descaracterizados.
O golpe de misericórdia, porém, foi a favelização.
Sem terem onde morar, os deserdados do poder público
aproveitaram a proximidade do Centro da cidade para se
instalarem nos morros do vale e devastaram as matas que
cobriam as colinas em torno do bairro. O Catumbi ficou
assim coalhado de favelas, todas famosas pela elevada periculosidade de seus narcotraficantes: São Carlos, Mineira,
Fallet, Coroa, Turano... O verbete da Wikipédia adverte:
“Atualmente, o bairro é de extremo perigo à noite devido
às constantes guerras entre quadrilhas ligadas ao tráfico
e, também, ao número elevado de assalto à transeuntes e
automóveis”. O cemitério, por sua vez, decaiu tanto, que
nem a Santa Casa quis mais administrá-lo: passou-o ao
município... Mas, como eu tinha de ir atrás do Caravelas
(tudo pela ciência...), me vi estacionando o automóvel
diante do cemitério numa tarde de quarta-feira.
Transpus o belo portão de pedra e adentrei a aleia
principal. Os caminhos dos cemitérios eram antigamente
projetados com largura o bastante para comportar a passagem dos carros fúnebres. Os preços mais caros para os
jazigos situados de frente para as aleias buscavam garantir
a nobreza das perspectivas, assegurando-as os mausoléus
mais elegantes, erigidos pelas famílias mais abastadas. No
entanto, a especulação necro-imobiliária liquidou o plano
urbanístico original do cemitério. Seus administradores
gananciosos ao longo das últimas décadas resolveram “estreitar” as aleias para que coubessem mais túmulos e fazer
caixa com a sua venda. Assim, a “vista” da aleia principal,
que as aristocráticas famílias imaginavam eterna, acabou
de lhes subtraída por defuntos mais frescos e menos
brilhantes, pobres mesmo, que ali fizeram construir seus
lúmpen-túmulos de ladrilhos pretos e vidro marrom escuro.
Como diria Vinicius: foi eterno enquanto durou... Daí que,
se quisermos encontrar os restos da nossa nobreza, temos
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que esquecer o arruamento presente da aleia principal,
buscando, por detrás dos feios, pobres e democráticos
sepulcros que hoje a balizam, o seu prumo original.
Do lado esquerdo, identificamos logo a tumba do pai
do Duque de Caxias, o General Lima e Silva, notável personagem do Primeiro Reinado, que depois da abdicação
chegou a senador e Regente do Império. Do lado direito,
quase em sequência, encontramos Caetano Pinto Montenegro, Visconde de Vila Real da Praia Grande (Niterói, para
os íntimos); Francisco Vilela Barbosa, primeiro Marquês de
Paranaguá; e Manuel Jacinto Nogueira da Gama, Marquês
de Baependi. Tenho a esperança de, no meio deles, encontrar o túmulo do Caravelas, que pertencia ao mesmo
grupo e à mesma geração.

O

mausoléu do primeiro Paranaguá (17691846) é um obelisco baixo, em mármore
branco, ornamentado por coroas de flores
em baixo-relevo na altura da metade da
construção. Nas cortes de Lisboa, assegurara aos colegas
que, para combater os brasileiros que quisessem se separar
de Portugal, atravessaria o oceano a nado com a espada na
boca. No entanto, depois da independência, quando ele
voltou ao Brasil (de navio), Vilela Barbosa virou ministro de
Estado e tirou a espada da boca para fechar a Constituinte
de 1823. Oito anos depois, quando Pedro I abdicou, Paranaguá correu ao cais e lhe suplicou que o levasse consigo
para a Europa, já que não teria como sobreviver nas mãos
de seus adversários. Consta que o Imperador lhe teria
respondido: “Por que não roubaste, como o (marquês
de) Barbacena? Agora estaria bem...”.
Paranaguá não apenas ficou, como se aguentou no
Senado, vivendo ainda o bastante para patrocinar o Golpe da Maioridade e se tornar chefe de ministério, pouco
tempo depois. A lápide de sua tumba revela a dor da viúva,
“magoada” com a morte do marido, que se casara com
ela contra a vontade das tias. Segundo o marquês, essa
oposição acarretou “fundo dissabor, pois não só perdeu
a amizade das parentas como a mesada que delas desfrutava”. Penso que, com o tiroteio semanal das favelas
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contíguas, a marquesa pode ainda hoje estar magoada,
mas não entediada.
Em seguida me deparo com o que sobrou de um dos
mais importantes políticos do Primeiro Reinado: Manuel
Jacinto Nogueira da Gama, Marquês de Baependi (17651847). Ao transferir seus ossos para o Catumbi, a família
registrou em sua lápide seus predicados: “Conselheiro
de Estado, Senador do Império, Grã-Cruz da Ordem da
Rosa, Dignitário do Cruzeiro, Comendador de São Bento de Aviz, Marechal de Campo, etc.”. Apadrinhado do
Conde de Linhares, militar, político, intimamente ligado à
Corte de João VI, Nogueira da Gama tornou-se o maior
fazendeiro da província do Rio. Recebeu do rei sesmarias
quilométricas no Vale do Paraíba cujas matas rapidamente
devastou para torná-las fazendas de café, dotando-as de
700 escravos trabalhando a toque de chicote. Parte dos
descendentes dessa escravaria deve residir nas favelas do
entorno, amenizando a saudade que o defunto possa nutrir
de seus antigos domínios.

N

o final da aleia, ainda localizo, ao lado
direito, o monumento fúnebre do liberal
Zacarias de Góis e Vasconcelos (18151877), autor de Da Natureza e dos Limites
do Poder Moderador, emérito carola liberal que por três
vezes foi primeiro-ministro do Império. Apeado do poder
na célebre crise de 1868, ele caiu cuspindo fogo contra
o Imperador, causticando seus inimigos até a morte.
Rancoroso, se opôs à passagem da Lei do Ventre Livre,
medida que advogara quando estava no poder, alegando
que a proposta não podia ser, como era, objeto do programa de um gabinete conservador; que assim agindo o
Imperador estava “corrompendo” os partidos. Pior: dizia
que, “alforriados os negros”, chegaria a hora de “alforriar
o branco”, ou seja, livrar a aristocracia escravocrata do
Imperador abolicionista. Embeleza o monumento uma
ampulheta alada em baixo-relevo, que deve, imagino,
aludir ao caráter fugidio da vida (e do poder).
Mais impressionante, porém, é o majestoso mausoléu
do português Manuel Lopes Pereira Baía, comendador
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das Ordens da Rosa e de Cristo e Visconde de Meriti
(1787-1860), fabuloso banqueiro e dono de extensas
terras na então bucólica e aprazível Baixada Fluminense.
Há uma enorme pintura na Igreja de São Francisco de
Paula que o retrata com o hábito de irmão da ordem.
O atual Palácio São Joaquim, na Rua da Glória, sede da
Mitra Arquiepiscopal, foi construído justamente no lugar da
residência de Meriti, cujo palacete era conhecido por seu
nome de plebeu: Baía. Depois de sua morte, o palacete
foi adquirido pelo governo imperial para nele instalar o
Ministério dos Negócios Estrangeiros, que ali ficou até
1897, quando passou ao Itamarati. Segundo Wanderley
Pinho, as festas promovidas pelo magnata – as de 15 de
agosto, por exemplo, faziam parte do calendário mundano
da Corte – “deixaram fama”. Tanto assim que, depois de
vendido o palácio, o governo continuou a promover festas
de arromba naquela data. O modo como Pinho descreve a
residência de Meriti nos dias de festa é de deixar no chinelo
qualquer socialite do Edifício Chopin:
“Numerosas as peças, desde o grande salão com
mobília de mogno almofadada de damasco amarelo,
com magnífico lustre, três consolos superpostos de espelhos e guarnecidos de candelabros, as cortinas brancas
pendendo entre sanefas de damasco igual ao da mobília,
até a sala azul com mobília de jacarandá embutida de
metal, damasco azul nos assentos, nos encostos, nas
portas e janelas, e vários espelhos entre os quais ‘um que
passa por ser o maior de quantos há no Rio de Janeiro’.
E outras três salas ainda mobiliadas diferentemente, para
passeio ou dança, sem falar nos ‘toilettes’, dois para Suas
Majestades Imperiais e um para as senhoras. No ‘jardim
à inglesa todo coberto de estátuas, cercado de gradaria
de ferro’ podiam os fumantes ‘saborear os havanas escutando a música do batalhão de permanentes e vendo ao
longe a Glória toda ufana com seus transparentes de mil
cores’. Ao lado, a casa dos refrescos e o buffet para onde
se passava por um terraço ladrilhado, coberto de toldo. A
moda daqueles tempos era servir-se a ceia no jardim em
pavilhão especialmente armado, ou numa dependência
a esse fim adaptada. O Meriti, porém, dispunha de largo
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salão de ceia com ‘mais de cem luzes e mesa com talheres
para oitenta pessoas’”.
De fato, ainda hoje podemos mensurar o colossal
magnata que era esse Meriti pelo seu mausoléu, verdadeiro
bolo de noiva de vários metros de altura composto por diversas estátuas em tamanho natural e coroado por um anjo
que toca uma trombeta. No entanto, tendo embasbacado
os contemporâneos com seu luxo e poder, me pergunto:
será que esse nababo não teria, entre suas centenas de
descendentes, unzinho só que lhe fizesse hoje a caridade
de lhe passar um perfex?
A resposta parece negativa, a julgar pelo túmulo de
seu genro, um dos mais notórios e finos aristocratas de
todo o século XIX. Refiro-me ao baiano Miguel Calmon
du Pin e Almeida, Marquês de Abrantes (1794-1865).
Desconheço quanto da fortuna do genro foi herdada do
sogro; o fato é que, ao menos no que toca à sua tumba,
ele se acha literalmente na sombra do pai de sua esposa,
praticamente colado nele. A falta de perfex, aliás, é muito
mais grave no seu caso, pois que o negrume mal permite
discernir, entre o seu longo, laudatório e ilegível epitáfio, o
nome de seu classudo morador. Segundo Pinho, “Abrantes
era um perfeito fidalgo de apurado gosto, viajado e gentil,
espirituoso e ilustrado. O aticismo dos discursos parlamentares, a perfeição de singeleza artística do estilo epistolar, a
correção elegante de tudo quanto escreveu dão a medida
do que lhe seriam a palestra e a convivência, que aliás
deixaram fama”.
O palacete de Abrantes, na esquina da rua homônima
com a Praia de Botafogo, havia pertencido à rainha Dona
Carlota; e, graças às artes e dotes da filha de Meriti, agora
Abrantes, seu salão foi o mais concorrido do Segundo
Reinado. Essa senhora não sossegou o facho nem depois
de viúva, tendo se casado em segundas núpcias com o
Visconde da Silva para que pudesse manter aberto o salão
que, pelo visto, era a alegria de sua vida. Dessa falta de
solução de continuidade na qualidade dos bailes, jantares
e convescotes na casa da Marquesa de Abrantes, depois
Viscondessa da Silva, deve ter provindo o dito: “Tudo como
dantes no quartel dos Abrantes”...
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Ao fundo, ao lado esquerdo, vemos magníficos mausoléus em formas de templos romanos, sombreados de
altas árvores, antes das escadas que conduzem ao segundo
plano do cemitério, que acompanha a elevação da colina.
A despeito do abandono em que se acham as criptas, este
é o lugar mais encantador do cemitério. Na extremidade
direita, porém, vejo um mausoléu em forma de capela,
menos sofisticado que os demais, e surpreendo-me ao ver
nele inscrito o nome do Visconde de Mauá (1813-1889).
De fato, é difícil imaginar alguma atividade econômica da
época em que Irineu Evangelista de Sousa não tenha se
metido, quase sempre com um empurrãozinho do Tesouro
Nacional. Tal fato não impediu que, na onda da apologia
ao mercado e ao empreendedorismo das últimas duas
décadas, Mauá tenha sido idealizado conforme as necessidades da ideologia neoliberal então preponderantes. Ou
seja, como um empresário bom e honesto, patriota, que
acreditava na livre iniciativa e na concorrência, que teria
amealhado a maior fortuna do Brasil graças exclusivamente
aos seus méritos, que acabou falido, porém, devido à
inveja dos atrasados e estatocêntricos políticos imperiais.
Assim, por exemplo, no filme de Sérgio Resende, Othon
Bastos representa o papel de um conselheiro de Estado
obscurantista e reacionário, que serve de contraponto à
personalidade de Mauá: o Visconde de Feitosa.
Ocorre que não adianta vasculhar o cemitério atrás de
Feitosa: o personagem de Othon Bastos é fictício – tanto

podemos mensurar o
colossal magnata que
era esse Meriti pelo seu
mausoléu, verdadeiro
bolo de noiva de vários
metros de altura
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quanto a imagem do próprio Mauá ali desenhada. O motivo é o mesmo: os êxitos do empresário gaúcho estavam
visceralmente ligados ao apoio do Estado por intermédio
de seus amigos políticos, quase todos conservadores:
Uruguai, Eusébio, Paraná... Ao contrário do que o filme dá
a entender, portanto, o apoio do Estado foi essencial para
as vitórias de Mauá., cujos negócios começaram a ir por
água abaixo, justamente, quando começou a prevalecer a
orientação liberal em matéria econômica, na década de
1870, quando visconde pediu moratória e depois faliu.
Daí a maior singeleza do seu mausoléu. Embora lacrada a
cadeado, as cruzes que ornamentam as portas da cripta são
vazadas, de forma que é possível enxergar por entre elas
a urna coberta de pó, bolor e teias onde jazem os ossos
do visconde. Depois de tantos ricaços, monarcas, chefes
de Estado, banqueiros, é uma aranha aquela que veio a se
tornar companheira de eternidade do grande Mauá...

T

udo muito interessante, mas nada do Caravelas.... Começo a perder a esperança de
encontrá-lo, porque subo a escadaria que
dá acesso ao segundo plano do cemitério e
só encontro defuntos tipo Segundo Reinado. Ao mesmo
tempo, vão rareando os sepulcros mais recentes, como
se não houvesse interesse das famílias contemporâneas
em se enterrarem nas partes mais elevadas do cemitério.
Passo pelos túmulos do compositor Leopoldo Miguez;
do Conselheiro Silva Maia, do senador Paulino Soares de
Sousa, filho do Visconde de Uruguai e último grande prócer
fluminense do Partido Conservador. Encontro também
antepassados meus, da família Mesquita, que nem sabia
estarem enterrados lá: meu pentavô, o Marquês de Bonfim;
meu tetravô, o Conde de Mesquita; e o Barão de Bonfim
meu bisavô. O marquês e o conde foram enterrados em
tumbas diferentes, em planos diferentes do cemitério,
mas simetricamente alinhados: o pai, embaixo; o filho, em
cima. Foi uma pena que os filhos do barão não tenham
administrado melhor a dinheirama herdada; nesse caso, eu
estaria perambulando agora por um cemitério melhorzinho
– o Père Lachaise, por exemplo –, na companhia de gente
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mais glamourosa, como Chateaubriand, Balzac, Chopin,
Proust – e não atrás de nobres de fancaria, com bizarros
nomes em tupi-guarani.
Mais adiante, deparo com um jazigo vazio com uma
placa, informando que ali havia sido enterrado em 1880
o mais graduado aristocrata brasileiro – ninguém mais
ninguém menos do que o Duque de Caxias. Em 1949, os
militares fizeram a caridade de tirá-lo dali para instalá-lo
no seu atual panteão, em frente ao Ministério da Guerra,
na Presidente Vargas. Feliz Caxias: até depois de morto a
Fortuna lhe sorriu...
Subo os degraus da enorme escadaria para o terceiro
e último nível do cemitério... Estou absolutamente solitário
num raio de pelo menos cem metros ao meu redor e, entre
os mortos – porque vivos não os há, salvo eu e por enquanto –, não há nenhum enterrado há menos de cem anos.
O lugar é desolador: vejo o viaduto em baixo e, do outro
lado, as casas de Santa Teresa. À minha direita, embaixo, a
entrada do túnel; mais em cima, a favela do Morro da Coroa. Atrás de mim, no alto, cada vez mais perto, a favela do
morro da Mineira. Na verdade, o cemitério ficou encravado
no meio da favela, de modo que, quanto mais alto se está
no cemitério, mais alto se está também na própria favela (e
mais perto, portanto, dos QGs dos traficantes). A ilustração
crescente dos defuntos contrasta cada vez mais com o completo abandono de suas tumbas e criptas, quebradas, bem
como com a proximidade da favela, que já diviso a pouco
mais de trinta metros, com seus casebres, antenas, varais
e janelas que dão diretamente para o cemitério. Começo
a olhar as tumbas às pressas, às carreiras mesmo, porque
não acalento o desejo juntar-me tão cedo à companhia
dos ilustres senhores a quem rendo visita.
A primeira tumba de gente conhecida é a do Senador
Dantas, hoje rua da Cinelândia. Manuel Pinto de Sousa
Dantas chegou a Presidente do Conselho de Ministros
em 1884, quando, apoiado por seu jovem protegido, Rui
Barbosa, tentou aprovar uma primeira versão daquela
que viria a ser a Lei dos Sexagenários. Enfrentou então a
fúria dos escravocratas chefiados, entre outros, pelo seu
hoje vizinho, o conselheiro Paulino, que cumprimentei faz
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alguns minutos em seu túmulo. O estado de seu jazigo é
lastimável, vítima recente de um deslizamento de terra que
arrebentou todo o tampo de sua tumba, coberta de tijolos,
pedras, arames e pedaços de pau.
Quase ao lado, dou de cara com o Sapucaí. Não me
refiro à avenida homônima, ali embaixo, junto à qual o
Brizola construiu a avenida dos desfiles (“a” Sapucaí).
É “o” Sapucaí mesmo: Cândido José de Araújo Viana,
Marquês de Sapucaí, senador do Império, conselheiro
de Estado, dignitário das ordens de Cristo e da Rosa, grãcruz da Ordem da Torre e Espada e da Legião de Honra
(1793-1875). Ele não teve a sorte do Caxias – ao contrário,
seu singelo sepulcro está de todo abandonado, com o
tampo todo quebrado, como se uma rocha lhe tivesse
caído no meio e feito as rachaduras se ramificarem dali
até as extremidades. É estranho ver a tumba onde está “o”
Sapucaí tendo, por fundo, o apoteótico arco desenhado
por Niemeyer para “a” Sapucaí.

S

apucaí era discreto, tradicional, sisudo – em
tudo o oposto daquilo a que seu nome ficou
associado: festança, luxo, bebedeira, sacanagem. Professor de literatura e “ciências positivas” do Imperador menino durante a Regência, gozou até
o fim da imperial estima, a ponto de o ex-aluno, já adulto,
convidá-lo para ensinar as próprias filhas: Leopoldina e
Isabel, essa herdeira do trono. Por isso mesmo, a oposição
liberal acusava Sapucaí de ser “politicamente nulo”; de não
passar de um cortesão “dócil até a subserviência”. Defensor
da monarquia e da centralização, Sapucaí, no fundo, era
apenas um burocrata áulico, como tantos outros que, no
seu tempo, ajudaram a construir o Império. Isto, até serem
sobrepujados pelos senhores de terra, que acabariam por
fazer a República.
Nos 30 metros entre mim e os barracos, em meio
ao mato e lixo, vejo dezenas de jazigos vazios, na forma
de retângulos com bordas de pedra, ali dispostos há
uns cem anos para a expansão do cemitério que nunca
se realizaria... É quando sou atraído por uma cripta em
particular, de feições diferentes dos demais. O tampo
está inclinado, como que para facilitar a visão do grande
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e belo brasão ali gravado, bem como a leitura de suas
inscrições. Ao redor dele, uma grade pela metade, que a
outra já se quebrou também. Aproximo-me, apressado,
para ver de que figurão se trata agora e, em seguida,
dar o fora dali. Verifico, absolutamente chocado, que
aquele túmulo maltratado, semiderruído, abandonado do
mundo, guarda os despojos daquele que, depois dos dois
imperadores do Brasil, foi o estadista mais importante da
monarquia: Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda
(1793-1870).
Olinda sucedeu Feijó no posto de Regente do Império
em 1837 e, no ano seguinte, foi eleito Regente do Império
do Brasil, atuando, segundo Otávio Tarquínio de Sousa,
como “o rei constitucional que Feijó não conseguiu nem
quis ser”. Com a maioridade de Dom Pedro II, feito senador
e conselheiro de Estado, Olinda viria a ocupar o cargo de
Presidente do Conselho de Ministros em quatro ocasiões
diferentes, verdadeiro recorde do parlamentarismo imperial. Já velho, se fazia convenientemente de surdo para não
atender ao que não lhe interessava e, ao contrário, escutar
com mais liberdade as indiscrições dos colegas.
Pensava eu justamente no triste abandono dos túmulos
de nossa outrora brilhante nobreza, quando sou chamado
ao presente por um sujeito sem camisa que, pela janela
de um barraco colado ao muro do cemitério, a uns vinte
metros de distância, agitando nas mãos alguma coisa
assemelhada a um fuzil, começa a gritar comigo e a me
insultar. Não lhe respondi, nem me concedi o benefício da
dúvida; diante da charmosa interpelação do Sr. Barão do
Pó, membro da nova nobreza local, pedi ao Marquês de
Olinda licença para me retirar de sua agradável companhia
e corri mais ligeiro que qualquer escravo fugido. Dois
minutos depois, de dentro do carro, ao som do réquiem
do Padre José Maurício, despedi-me respeitosamente da
Corte Imperial instalada aos pés do Morro da Mineira, com
os vidros levantados e as portas devidamente trancadas. É
como diziam os antigos: sic transit gloria mundi...
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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Dando um salto no tempo, chegamos à década de 70. Com as duas
crises do petróleo, houve, em um curto espaço de tempo, a maior transferência de renda que o planeta assistiu. Os produtores de petróleo, em
sua maioria, não tinham nem condições de gastar aquele dinheiro. Foi
um fenômeno interessantíssimo! Lá estava o Oriente Médio, com fortunas paradas. O sistema bancário internacional, via Citibank, assumiu
a responsabilidade de fazer aquele dinheiro circular, até porque as economias centrais, Estados Unidos e Europa, estavam
em recessão por contra do aumento dos preços do

Desde 1970, são
quase 40 anos
de supremacia do
Partido Republicano
nos Estados Unidos

petróleo.
Aquele momento representa o início do processo de financeirização da economia. Os capitães de
indústria, as multinacionais, enfim, os grandes barões da economia real, são tragados em poucos anos.
Trata-se de fenômeno extraordinário e, até hoje, mal
entendido. Em um curto espaço de tempo, o poder
foi transferido da economia de produção para a economia das finanças. As grandes empresas passaram
a depender em tal grau deste novo sistema que tiveram de adaptar suas estratégias. Seu tempo mudou.

Passaram a se guiar por um horizonte de curtíssimo prazo, mais preocupadas com resultados de Bolsas e outros mercados. Era o fim da
visão antiga de que as corporações tinham de atravessar séculos.
Do lado político-ideológico, essa nova economia avançou quando
Richard Nixon assumiu a presidência dos Estados Unidos. E consolidou-se com a ascensão de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Quando eles chegam ao poder, já existia uma nova visão de mundo influenciada pelos bancos. O impulso neoliberal encontra a base sólida para
avançar. Na América, eram tempos republicanos.
Desde 1970, são quase 40 anos de supremacia do Partido Republicano nos Estados Unidos. Mesmo com os 12 anos de governo democrata – quatro de Jimmy Carter e oito de Bill Clinton – o pensamento republicano foi dominante. O próprio Clinton teve de dar uma guinada
à direita e fazer uma série de concessões. Em seis dos seus oito anos de
governo ele teve de lidar com maioria republicana no Congresso.
Nos Estados Unidos, um dos efeitos mais brutais da financeirização da economia nessas últimas quatro décadas foi o aumento da
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concentração de renda, na contramão de que tudo aquilo que caracterizou a sociedade norte-americana no pós-Guerra. Logo após a Guerra, que tirou os Estados Unidos da grande recessão, o índice de Gini
no país chegou a 0,37, próximo ao da Europa. Era o
raiar do American Dream. Houve um movimento real

O cidadão
americano
precisava pagar
iate, BMW, e sua
casa com jardim

de democratização econômica e política. O americano
exigiu a equalização. Todos queriam a casa no meio do
gramado, os eletrodomésticos na cozinha e o carro na
garagem. Foi lindo enquanto durou.
De 1950 para cá, o índice de Gini americano aumentou de maneira irrefreável. Já está acima de 0,45. O
Brasil caminha na mão contrária e já conseguiu baixar
para a casa de 0,5. Ou seja: parece incrível, mas os índices dos dois países estão se aproximando. Em poucos
anos, a se manterem duas curvas atuais, o Brasil terá um

distribuição de renda mais equilibrada do que os Estados Unidos, algo
impensável e impossível desde sempre.
OLIGARQUIAS
As oligarquias norte-americanas tiveram papel decisivo na perpetuação desse modelo econômico e do próprio pensamento republicano. Um exemplo clássico, aos olhos de todos, é a dinastia Bush, que
soube criar as condições favoráveis, sobretudo de natureza geopolítica,
à sua entrada e permanência no centro do poder. George Bush, pai,
vem de família do Leste dos Estados Unidos, gente de dinheiro. Um
de seus grandes méritos foi ter identificado uma vacância política no
Texas. Ele soube ocupar este espaço em uma terra que não era dele e
dali construiu uma dinastia política, empurrando George, filho, para
o governo do Texas e, depois, para a Casa Branca.
As oligarquias políticas nos Estados Unidos tinham esse poder,
mas, com a financeirização da economia, ele mudou de mãos. Surgiu,
então, o mandarinato do sistema financeiro. O poder saiu, de vez, do
controle das famílias e grupos empresariais históricos e passou para
a banca. Nos Estados Unidos, há a porta giratória. O sujeito faz três
anos na universidade, quatro anos no governo e cinco em Wall Street.
Fica rico até não poder mais e retorna para o governo! Esse giro permanente deslocou o centro de decisões nos Estados Unidos. Lawrence
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Summers é um exemplo clássico.
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grante, sem papel, que não tinha

mundiais. Eles achavam que esse

cessário manter o ganso tranqui-

nem renda para comer, passou a

poder era infinito até serem des-

lo, quase dopado.

ter acesso a um imóvel de US$

porta giratória para lá e para cá.

mentidos pela maior crise econômica mundial desde 1929.
CORES ARTIFICIAIS
Do alto da pirâmide, o mandarinato

financeiro

provavel-

A segunda muleta da eco-

250 mil! Nesse momento, a insa-

nomia foi o estímulo extraor-

nidade chegou ao ponto de ebuli-

dinário ao excesso de consumo

ção. O mito da indestrutibilidade

em todos os níveis, por meio do

da economia americana começa-

sistema de cartão, praticamente

va a cair por terra. A imagem do

acabando com o dinheiro. Esse

Tio Sam ia ficando opaca.
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Além da explosão do con-

de se manter a percepção de um

A sensação geral é de que a

sumo, os Estados Unidos ainda

dólar indestrutível, há um forte

crise americana acabou. A maio-

precisavam financiar suas guerras

componente histórico e político.

ria olha apenas para o mercado

contra o terrorismo. Toda esta

O euro chegou para ameaçar os

financeiro e se esquece de que os

combinação de fatores certamen-

Estados Unidos. A reação ame-

gráficos da Bolsa não refletem a

te levaria à precipitação do caos.

ricana à moeda americana foi

realidade da economia real. O

Isso se não chegasse uma nova e

feroz. Na visão deles, o euro era

consumidor parou de comprar

animada parceira para a ciranda

algo subversivo, criado com o in-

loucamente e de se endividar.

financeira. Surge, então, a sim-

teresse de minar o poderio histó-

Mas por quantos anos ele man-

biose com a China. Se La Fointa-

rico dos Estados Unidos. De fato,

terá este comportamento? Vai

ne reencarnasse nesse mundo de

se tirassem o monopólio do dó-

agir dessa maneira por cinco ou

hoje, escreveria a fábula dos 240

lar, o mundo passaria a ser outro.

dez anos. É, no mínimo, impro-

milhões de cigarras americanas,

Charles de Gaulle já dizia: “Esses

vável. A própria China já perce-

bailando e consumindo mais do

americanos rodam a máquina e

beu que tem um problema pela

que tinha e 1,33 bilhão de formi-

compram o mundo!”

frente. Ela precisará gerar consumo interno para substituir a

guinhas chinesas dizendo: “Deixa,
comigo”. Desde que os Estados

ESTATIZAÇÃO

queda da demanda mundial. A

Unidos mantivessem o formi-

Não houve e ainda não há

grande dúvida é a seguinte: com

gueiro. Cerca de 700 milhões de

substituto para o dólar. Tanto

que velocidade o país conseguirá

formigas chinesas ainda nem en-

que, no começo da crise, deu-se

mudar uma economia que vendia

traram nessa festa, mas há outros

um paradoxo. Houve uma corri-

bilhões de enfeites de Natal e flo-

600 milhões que estão emprega-

da ao Tesouro Americano, apesar

res artificiais?

dos e resolvem a vida da colônia.

de ali ser o foco do problema. O

O dilema mundial, e não

Essa simbiose bilateral durou

sistema financeiro estava quebra-

apenas o chinês, é a atitude dos

aproximadamente seis anos. A

do, rigorosamente em frangalhos,

Estados Unidos daqui para fren-

crise americana, aliás, só chegou

o que exigiu sua nacionalização.

te. A custosa estatização conse-

a esses níveis tão absurdos de

Alguns têm usado de eufemis-

guiu evitar uma quebradeira de

loucura porque a China ajudou

mos e faz-de-conta, mas esta é a

proporções ainda maiores tanto

a financiar e a esticar a corda da

única verdade: os Estados Unidos

no sistema financeiro americano

economia nos Estados Unidos.

estatizaram seu sistema financei-

como em outros países. A partir

A estripulia monetária ame-

ro. São mais de US$ 14 trilhões,

de agora, no entanto, o governo

ricana só foi possível pela ma-

colocados a custo zero. Cifra esta

de Barack Obama terá de bus-

quinação orquestrada por todo o

que, certamente, não vai equacio-

car soluções ainda mais agudas,

sistema. O americano acreditou

nar o problema. Ainda há muito

de caráter longevo, e não ape-

no valor daquela nota verdinha.

papel podre dentro dos bancos

nas emergenciais. Parece existir

Por detrás desse processo, am-

americanos que nem sequer foi

somente uma solução para o nó

parado na extrema necessidade

precificado.

americano: um nível de endivi-
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damento como o dos Estados Unidos se resolve apenas com inflação.
É veneno para combater veneno. Como ele conseguirá fazer isso e,
sobretudo, se terá apoio popular para isso, são questões fundamentais cujas respostas ajudarão a ditar os

O que vem
entrando de dólar
no país é uma
gotícula perante
a enxurrada de
divisas por chegar

próximos passos da economia mundial.
Voltamos ao ponto que deu origem a toda a insanidade americana. Barack Obama terá a árdua tarefa de dobrar a ideologia republicana impregnada
no país há quatro décadas. Ele vem tentando avançar na contramão do neoliberalismo dominante. O
mundo hoje se pergunta sobre a força e a capacidade de sustentação política de Obama para avançar
nessa empreitada. Todos reconhecem que ele pegou
um encouraçado à deriva, mas a memória popular

é curta. Se ele não tiver resultado, o apoio popular vai se esvair e a
reeleição ficará muito difícil.
MUITO PRAZER, O BRASIL
Colocando-se todos estes ingredientes econômicos e políticos no
mesmo caldeirão, chega-se à conclusão de que só há um caminho para
fugir do dólar e das incertezas que cercam o futuro dos Estados Unidos: commodities. O mundo, obrigatoriamente, terá de marchar para
o que existe de mais real e concreto na economia. Esse cortejo tem
uma direção prioritária: o Brasil, o grande império de commodities
do planeta. Esta corrida já começou, mas ainda a passos lentos se comparados ao que está por vir. O que vem entrando de dólar no país é
uma gotícula perante a enxurrada de divisas por chegar. La Fontaine
não sabia que, como resultado da farra entre a cigarra e a formiga,
outros insetinhos iriam se dar bem. Vivemos um momento absolutamente histórico, com a economia e os agentes sociais gingando na
cadência do samba.
Em 30 anos de vida pública, sempre fui perseguido pela ideia
do potencial de grandeza do Brasil. De repente, descubro que esse
dia, enfim, chegou. Não estou me referindo a um ponto futuro, mas,
sim, ao mais absoluto presente. A vez do Brasil é agora. E, por isso,
eu canto: “Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou
cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que
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faz gingar, o Brasil do meu amor, Terra de Nosso Senhor, Brasil,
Brasil, pra mim, pra mim...”
Quando digo que chegou o momento do Brasil, olho mais uma
vez para as condições históricas, não apenas do país, mas do próprio
continente. Dentro do sistema fechado “Américas”,
uma nação só cresce se houver redução do poder de ou-

Nada mais natural
que o Brasil use
sua liderança
na América do Sul

tra. Portanto, qualquer avanço do Brasil será, inevitavelmente, em detrimento dos Estados Unidos. O que
o país precisa é ser inteligente e hábil o bastante para
mostrar que não está querendo roubar nenhum interesse americano vital. Se o Brasil estivesse contribuindo
para impedir que a Venezuela exportasse petróleo para
os Estados Unidos, teríamos, sim, um problema. O petróleo venezuelano representa 14% do consumo ameri-

cano. Mas em questões que não afetam os interesses mais profundos
dos Estados Unidos o Brasil não pode se ausentar. Existe um vazio de
poder na América do Sul que não é exercido pelos Estados Unidos,
simplesmente porque eles não querem. Nada mais natural que o Brasil
ocupe esta vacância e se consolide como a grande liderança da região.
Esse é o nosso espaço pertencido.
É importante frisar que o Brasil tem conseguido mudar a relação
histórica com seus vizinhos. Nós fomos colonizados por portugueses;
quase todos os demais países, por espanhóis. A inimizade vem lá de
trás. Foram séculos de afastamento entre o Brasil e as demais nações
sul-americanas, sempre descartando a ideia de estávamos no mesmo
embrulho geográfico. Até pouco tempo atrás, Brasil e Argentina tinham em seus Estados Maiores planos de guerra um contra o outro.
E havia ainda suspeitas mútuas sobre programas nucleares. Imagine:
uma bomba atômica para quê? Para se jogar em cima da belíssima
Buenos Aires ou do nosso Rio de Janeiro.
Parece que estamos tratando de assuntos absolutamente dissociados entre si, mas há um inegável fio condutor entre a crise internacional, o enfraquecimento da posição americana e a caminhada do Brasil
para se tornar verdadeiramente uma potência continental, dentro de
um contexto regional que nos favorece. A América do Sul não se falava. Os países viviam uns de costas para os outros. Nas últimas duas décadas, o continente tomou outro rumo. Às vezes, fico com a sensação
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de que não se atribui ao Mercosul

mundo. O Brasil é absolutamen-

Olhemos para o próprio Brasil.

sua devida importância histórica.

te ecumênico, dentro, claro, das

Na hora em que se descobriu o

Há um foro onde os países po-

suas limitações. Ninguém exigirá

pré-sal, a quarta frota da Mari-

dem conversar e levar seus pro-

que façamos uma mediação entre

nha americana voltou. Ou seja:

blemas. De tudo que vi em tantas

Palestina e Israel, se nem os Es-

há um desinteresse dos Estados

décadas de vida diplomática, essa

tados Unidos conseguem desatar

Unidos no que diz respeito à

foi uma das transformações his-

esse nó. Mas não podemos abrir

América do Sul, com exceções

tóricas mais extraordinárias.

mão da nossa capacidade de li-

apenas aos potenciais fornece-

derança. Poder não se reivindica;

dores de petróleo e gás.

O Brasil, felizmente, não tem
uma visão imperialista. Houve

poder se exerce.

É o momento do Brasil. So-

uma satisfação social, quase cul-

Portanto, nada mais natural

mos a nona economia e há três

tural pelo fato de que resolvemos

que o Brasil use sua liderança

países na frente que podemos

os problemas de fronteira lá atrás.

na América do Sul. Repito: este

passar em cinco anos – Espanha,

O que é um milagre! Nós temos

posto está vago. A maior potên-

Canadá e Itália. Em 10 ou 15 anos,

o maior número de países contí-

cia do mundo está nas Américas,

temos todas as condições de ser-

guos do mundo e não enfrenta-

mas não usa seu poder in loco.

mos uma das cinco maiores eco-

mos um problema de fronteira.

Os Estados Unidos não querem

nomias do mundo. E os outros

A visão brasileira do mundo é

saber de América do Sul, tal-

dois emergentes, China e Índia,

baseada nos valores culturais re-

vez exceção feita à Venezuela,

em parte só estarão na nossa fren-

ais. Nossa maior diferença em re-

por uma razão muito simples.

te porque têm população de mais

lação ao mundo é que não existe

O grande interesse estratégico

de um bilhão de pessoas. Muito

ódio no Brasil, nem étnico, nem

americano é energia: gás e petró-

obrigado, mas eu não quero isso

religioso. Não temos intenções

leo. Se alguém quer entender de

para o Brasil. Vamos parar em

malignas. Nunca foi do nosso

política externa e, sobretudo, da

250 milhões de habitantes que

pensamento dominar e extrair a

gênese dos conflitos entre nações

será uma maravilha! Depois de

riqueza do outro. Isso não está

basta ver o traçado dos pipeli-

50 anos de vida pública, tudo que

na nossa cultura e tampouco em

nes. O funcionamento geopo-

falamos e ouvimos está se con-

nosso DNA. O Brasil é o único

lítico do mundo segue os dutos

cretizando. Acreditem e gozem.

país que pode pertencer a qual-

de gás e petróleo. Ora, por que

Se não tivermos esta autoestima,

quer grupo. Faz parte dos emer-

o Afeganistão? Porque é a saída

ninguém a terá por nós.

gentes, da América do Sul, pode

do petróleo da Ásia Central. O

O que menos precisamos

se reunir com o mundo árabe e

mesmo vale para todos os “quis-

nesse momento é de deslumbra-

negociar com Israel, sem qual-

tões” resultantes do desmonte da

mento. Temos de lidar com essa

quer sobressalto. Quantas nações

União Soviética. Vejam o caso

nova realidade, que nos coloca

podem circular com tamanha

da América Latina. A celeuma

em uma posição extremamente

fluência, naturalidade e, sobre-

dos Estados Unidos em relação

privilegiada diante do mundo, de

tudo,

à Venezuela se deve ao petróleo.

forma inteligente e sofisticada.

representatividade

pelo
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Um exemplo é a recorrente dis-

e grupos nacionais. A alternativa

se eles não gostariam de contar

cussão em torno do tamanho do

– o modelo binário, baseado na

com uma trinca dessas no alvore-

Estado. Tudo depende de quem

composição entre o Estado e um

cer da crise dos subprimes.

controla o Estado e do resulta-

investidor estrangeiro – já esta-

O papel vital do Estado para

do da sua participação sobre a

va, na ocasião, saturada. Foi um

o crescimento econômico passa

economia. O Brasil felizmente

acerto econômico e geométrico:

também pelas suas políticas so-

se afastou das atividades diretas,

o tripé é uma forma muito mais

ciais. Quem as chama de assis-

industriais. Não precisa mais da

estável e seguro do que qualquer

tencialistas ou de compensatórias

CSN ou da Vale. Ressalte-se que

construção com apenas duas

por certo deve estar achando que

sou uma pessoa nacionalista, com

pernas. Passados tantos anos, o

o Brasil vai acabar amanhã. Mui-

inclinações estatizantes. Digo isso

BNDES se tornou uma potência,

tas dessas ações, logicamente, não

com muita tranquilidade porque

maior, inclusive, do que o Banco

foram criadas no governo Lula;

minha formação é de funcionário

Mundial. Precisamos dizer em

são parte de um processo. Mas

publico. Mas acho que uma eco-

voz alta: o Brasil tem o maior

o fato é que aconteceram ago-

nomia dominada por empresas

banco de desenvolvimento do

ra. Os programas sociais estão

está ultrapassada. Em contrapar-

mundo.

criando uma garantia de merca-

tida, o Estado regulamentador

Ainda na análise da impor-

do interno para os próximos 50

e garantidor de investimentos

tância do Estado brasileiro, pas-

anos. As ações sociais feitas no

é imprescindível. Nesse caso, a

semos para o sistema bancário.

Brasil nos últimos anos formam

diferença fundamental do Brasil

Como negar a importância do

o trampolim que nos permitirá

para os demais países da América

Banco do Brasil para o financia-

ultrapassar o índice de Gini dos

Latina é o BNDES.

mento agrícola, uma das princi-

Estados Unidos. O Brasil havia

O BNDES ajudou a tocar o

pais atividades econômicas do

abandonado por completo os

grande capitalismo brasileiro. O

país? O mesmo se aplica à Caixa

projetos de transferência de ren-

modelo tripartite adotado no go-

Econômica na área habitacional.

da e isso só foi resgatado agora

verno Geisel foi preponderante

Os números da Caixa no crédito

com o Bolsa-Família. Com R$

para a formação de grandes gru-

imobiliário são impressionantes.

100 por mês é possível mudar o

pos em setores-chave da econo-

Quem ou que instituição cumpri-

curso da vida de uma importante

mia. A burguesia capitalista bra-

ria esse papel de forma tão inten-

parcela da população. São R$ 11

sileira não existia; era uma ficção

sa e duradoura se não um agente

bilhões por ano, um valor ínfimo

cientifica! Quem tocaria o grande

oficial? Vamos mais além: que

se comparado ao seu efeito mul-

projeto de crescimento industrial

país no mundo tem um sistema

tiplicador. Há alguns anos não se

se não fosse o Estado? No caso

regulador de liquidez similar à

vê uma imagem de uma criança

da petroquímica, por exemplo,

ação conjunta do BNDES, Banco

de barriga grande no Brasil. E o

criou-se, então, o sistema do ter-

do Brasil e Caixa Econômica Fe-

que não falta é fotógrafo doido

ço, reunindo BNDES, Petrobras

deral? Perguntem aos americanos

para tirar este retrato.
jorio@dauster.com
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A natureza oferece os recursos.
Você acende as oportunidades.
Ex-ministros, presidentes de grandes companhias, acadêmicos e autoridades do setor se encontrarão para
discutir ideias e soluções para o desenvolvimento e diversificação da matriz energética brasileira.
A Insight tem o prazer de convidá-lo para este grande evento.
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O voto
NAÇÃO
QUE FAZ A

Wanderley Guilherme dos Santos
cientista político

A

descoberta de procedimentos ilícitos

com a finalidade de empresariar comercialmente

durante os períodos de eleição e, ain

votos e apoios, e a consequente eleição de figuras

da mais, os escândalos envolvendo

cujo objetivo é a apropriação de bens públicos, com

parlamentares em negócios ilegais e

os quais voltam ao comércio inicial — é plausível e,

apropriação indevida de recursos públicos, expõem

possivelmente, esteve ou ainda se aninhe nos planos

os defeitos de funcionamento e de prevenção de

de alguém. Difícil é imaginar que semelhante circuito

ilegalidades do sistema parlamentar brasileiro. Con

seja suficiente para explicar a sobrevivência de tais

dições sociais, econômicas e institucionais existem

legendas, grande parte das quais recebendo volume

que, além de motivar, facilitam a deterioração do

de votos em modesto crescimento, supondo apenas

comportamento dos representantes políticos. O

que parte do eleitorado que as apóia o faça porque

Judiciário vem intervindo com a frequência que lhe

seja pessoalmente beneficiado por negociatas (não

é solicitada, e as condenações de representantes

existem oportunidades de negociatas para atender

por crimes políticos, de tão familiares, deixaram de

a milhares de pretendentes), enquanto outra parte

ocupar as principais manchetes jornalísticas. Não há

seja ingênua ou míope o bastante para não perceber

dúvida de que os crimes existem e em proporção

as falcatruas que seus votos propiciam. Há, com

acabrunhadora. Envolvida pelos fatos encontra-se

certeza, algo mais do que gigantesco processo de

a difícil questão de identificar a razão desses fatos.

estelionato nos resultados eleitorais que reiteram

É em relação a este quesito, especificamente, que a

apoio a legendas nacionalmente mofinas. É este

explicação corrente parece insatisfatória. O círculo

movimento, absolutamente legal, que deve vir à luz

vicioso sugerido — uma legislação favorável à proli

para que se obtenha mais completa compreensão

feração de partidos, de onde a criação de legendas

da existência e perseverança dos pequenos partidos
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no sistema brasileiro. É ele que está produzindo
a universalização eleitoral do país, seguindo um
padrão essencialmente distinto do que a história
registra em relação aos países europeus. É do que
trata a narrativa a seguir.
Quando o sistema de eleição proporcional subs
tituiu o sistema majoritário nos países europeus,
o voto universal, para homens e mulheres, havia
sido introduzido há pouco, ou não demoraria a ser

na América do Sul,
praticamente todos os
países se envolveram em questões

bélicoterritoriais
com algum
ou alguns vizinhos

80

decretado, nas primeiras décadas do século XX. A
Inglaterra constituiria a exceção, na Europa, mesmo
com a adoção da universalidade do voto masculino,
em 1919, e feminino, em 1924, mantendo, até hoje,
o voto majoritário. E uma de suas ex-colônias, os
Estados Unidos, passaria a representar o mais sólido
praticante do sistema majoritário nas Américas, tendo
adotado o voto universal na década de 1930, e não
sem antes passar por experiência proporcionalista,
raramente mencionada pelos estudiosos.1 Embora os
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eleitorados nacionais ainda fossem numericamen

depois do período colonial. Ao Norte, os Estados

te reduzidos, se comparados à massa de eleitores

Unidos ingressaram em conflitos armados, por razões

contemporâneos da maioria dos países, costuma-se

territoriais, com a Inglaterra, a França, o México,

identificar a universalização do direito de voto ao

além de invasões de países da América Central

nascimento dos eleitorados nacionais de massa. Se

com objetivos de controle de território — caso do

o conceito de “eleitorado de massa” aplicado ao

canal do Panamá. O crescimento ao Norte, com a

período anterior à Segunda Guerra Mundial expressa

aquisição do Alasca, ao Sul, com a associação de

um juízo numérico bastante generoso, a definição

Porto Rico, e a Oeste, com o Havaí, aponta para

de “eleitorado nacional” não é menos problemática.

os desejos ainda não saciados de expansão dos

A rigor, igualmente “eleitorado” e “nação”, foram e

Estados Unidos.

continuam a ser expressões de razoável clareza por

N

definições de dicionário, mas de sérios obstáculos
de circunscrever no mundo material.
A cartografia europeia tem resultado ao longo
dos séculos de artefatos intelectuais de geógrafos

a América do Sul, replicando a Europa,
praticamente todos os países se envol
veram em questões bélico-territoriais
com algum ou alguns vizinhos. Entre

e navegantes, posto que os limites territoriais de

outras, deve ser mencionada a denominada guer

cada país têm estado sujeitos a oscilações, por vezes

ra da Tríplice Aliança, envolvendo a Argentina, o

de grande porte, inclusive com a cissiparidade de

Brasil, o Paraguai e o Uruguai, cujo custo, para o

alguns deles. A Dinamarca, a Noruega e a Suécia,

Paraguai, foi elevadíssimo. Há pendências ainda

por exemplo, já estiveram submetidas umas às

por resolver, tais as que permanecem, por exem

outras. A relação entre o antigo Império Russo, e

plo, entre a Bolívia e o Chile a propósito de uma

o que o sucedeu, o Império Soviético, e seus vizi

saída para o mar, reivindicada pela Bolívia, e entre

nhos fronteiriços revela um dinamismo intrínseco,

o Chile e a Argentina sobre a projeção antártica

tornando precária a delimitação territorial de cada

das respectivas soberanias. Se, aparentemente, as

um dos Estados soberanos, surgidos com o fim do

questões contemporâneas não repercutem com

experimento comunista russo. A Iugoslávia cedeu

visibilidade global sobre matéria de eleições e de

espaço a terríveis conflitos “nacionais”, tendo por

representação política, basta atentar para o peri

origem diferenças de formação histórica, culturais,

goso conflito árabe-israelense, a oscilação terri

linguísticas e étnicas. A parte mais ocidental do

torial da região e as manifestações, no interior de

continente europeu — composto por França, Ale

fronteiras movediças em busca de representação

manha, Áustria, Itália e Península Ibérica — sofre

política apropriada, e se obterá aproximada ideia

transformações territoriais desde o Renascimento,

do sentimento belicista que a noção de fronteira

para não recuarmos aos tempos romanos, reati

territorial era e é capaz de gerar.

vadas pela Revolução Industrial, que, por sua vez,

Ao longo do século XIX e XX, as modificações

cortou e recortou a Ásia e a África, pela Primeira

relativamente constantes das fronteiras dos países

Guerra Mundial e pela Segunda Grande Guerra. Os

criavam, em semanas, minorias nacionais, antes

movimentos de independência nacional das até

submetidas a outras soberanias, de que, aliás,

então colônias africanas, durante as décadas de 50

faziam parte, e estimuladas a demandar direitos

e 60 do século passado, rearrumaram o mapa do

e à abolição de discriminações. Dinamarqueses

continente, o mesmo ocorrendo na Ásia.

que acordavam suecos, ou polacos que variavam

2

Disputas de fronteiras não estiveram ausentes

de nacionalidade jurídica a cada ano, mantinham

no continente americano, Norte e Sul, durante e

desperta a consciência de que o Estado nacional
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era uma criação fundamentalmente política antes

um grupo particular dentro do território. Antes dos

que a projeção institucional de uma natureza his

obstáculos à institucionalização dos procedimentos

tórica. Na história, o que existiam desde tempos

democráticos, na África, vêm os sérios contratem

imemoriais eram pequenos burgos com identidade

pos enfrentados pelo processo de legitimação dos

de cultura, língua e costumes, nem sempre pare

estados territoriais.

cidos sequer à cultura, língua e costumes de seus

E

vizinhos mais próximos. E isto é particularmente
verdade em relação à Europa central, de arraiga
das tradições locais e estranhas umas às outras. A
ideia de Estado territorial tratava, precisamente, de

m estudo comparativo de 17 países da
Europa ocidental, Daniele Caramani3
revela os pontos comuns e de diver
gências, entre eles, na longa e mais do

substituir as lealdades multisseculares a comunida

que secular história da “nacionalização da política”,

des locais, bastante concretas e homogêneas em

via eleições, desde os mais remotos, porém contí

termos de língua, etnia e memória, pela lealdade a

nuos, pleitos competitivos. É nesse contexto que a

um poder centralizado, abstrato, o qual, em nome

estabilidade das fronteiras nacionais e a gradati

de uma ideia nova, ou interpretada de forma iné

va universalização dos direitos de voto aparecem

dita, a ideia de “nação”, exigia submissão a valores

como especiais condicionantes uma da outra. A

supracomunitários e a aceitação da legitimidade

expansão dos direitos alcançava segmentos po

da ação com que o poder central extraia e alocava

pulacionais localizados além dos informais limites

recursos humanos e materiais. Essa transição não

do território, incorporando, pela via política, novas

seria, em nenhum caso, matéria de solução rápida

fatias de terreno. Com essas agregavam-se, simul

e sem contestação.

taneamente, outros grupos de eleitores, habitantes

É fácil perceber como o conceito de “economia

da mesma faixa territorial: os novos carregavam os

nacional” requer a definição clara de limites, dentro

velhos direitos. A redução das lealdades locais exigiu

dos quais se estabelecem o valor da moeda, a legis

tempo e prática, em todos os países, sendo o voto

lação sobre contratos e as regras para a produção

compulsório um dos instrumentos eventualmen

de bens públicos, tópico diretamente associado

te utilizados para elevar a participação. A divisão

aos deveres e limites do novo ente — o Estado

das organizações partidárias entre programas de

Nacional. Mas não é hábito conferir-se a mesma

esquerda e conservadores contribuiu, igualmente,

atenção à igual necessidade de claros limites para

para atrair a participação dos eleitores, bem como

que se defina a natureza nacional de um eleitora

estimular a demanda pelo direito de voto por parte

do. Países de tradição histórica peculiar — como

dos ainda não incorporados, seja por motivo de

a Alemanha, por exemplo — sempre entenderam

renda, de estado civil, de educação, de idade ou de

a “nacionalidade” como derivada de uma língua e

gênero. Todos os países contemporâneos passaram

cultura comuns, antes que de um pertencimento a

de uma ou outra maneira por esses desafios.

específico e limitado território. A “nação” alemã é

Em ritmos diferentes, mas aproximados, a consti

anterior, de séculos, à unificação de 1871. A Itália

tuição nacional dos mercados econômico e político

representa outra experiência de formação nacional

exige a fixação de fronteiras claras e indisputadas.

tardia. Parte da notória instabilidade do continente

Essa foi a experiência europeia e algo que, no Bra

africano decorre precisamente da dificuldade de

sil, ocupou pouco mais de século e meio. Desde

fazer com que grupos comunitários de diferentes

meados do século XVIII, com o Tratado de Santo

ancestralidades se submetam a um Estado que estará

Ildefonso, celebrado entre Portugal e Espanha, os

sempre personificado em alguém que pertence a

limites do Brasil colonial e, consequentemente, do
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Estado nacional que o sucedeu, estiveram teorica
mente definidos, sem que à definição jurídica se
seguisse verdadeira ocupação territorial, ou mes
mo simples demarcação física dos limites. França,
Inglaterra e Holanda, titulares da soberania das
Guianas, reivindicavam faixas territoriais ao Norte,
a Argentina, ao Sul, e Bolívia, Equador, Colômbia e
Peru, no extremo Oeste e Noroeste. Exceto pelos
limites naturais do oceano, a Leste, o Brasil não
possuía contorno definido e internacionalmente
reconhecido. Com a indicação de José Maria da
Silva Paranhos Junior, feita por Floriano Peixoto, em
1893, para concluir as negociações com a Argentina
sobre o território das Missões — iniciada em fins
do Império — abre-se o período de efetiva consoli
dação jurídica do território brasileiro. Arbitrada em
favor do Brasil a pendência com a Argentina, em
1895, seguem-se as conclusões igualmente favo
ráveis à posição brasileira em disputas legais com
a Bolívia, em 1902, com o Peru e o Equador (1904),
já nomeado o Barão do Rio Branco ministro das
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Relações Exteriores, desde 1902, a convite do presi

a conversão de habitantes em eleitores acelerou-se.

dente Rodrigues Alves. Seguem-se as negociações

Manter o Congresso aberto e ativo, ainda que com

a propósito da Guiana Holandesa, em 1906, com a

poderes limitados, e a regularidade das eleições

Colômbia em 1907, outra vez com o Peru, em 1909,

legislativas, igualmente constrangidas, foram duas

e com a Argentina, encerrando o ciclo, em 1910. Foi

das particularidades da última ditadura brasileira,

somente em relação à Guiana Inglesa que a missão

comparativamente a traumatismos semelhantes

brasileira, chefiada, então, por Joaquim Nabuco, viu

no resto da América Latina. Recusando o caráter

desatendidas as suas pretensões. Enfim, ainda que

de ditatorial, mas, ao contrário, insistindo na tese

sem muita relevância para a política interna, à época,

de que o movimento militar de 64 se destinou a

ficara definido e internacionalmente reconhecido

preservar as instituições democráticas, os militares

o espaço territorial brasileiro.

foram obrigados a operar complexo sistema em

N

que certos ritos democráticos deviam continuar a
em por isso, entretanto, ocorreu ime

existir para conceder verossimilhança à tese. Não

diatamente a efetiva ocupação eco

havendo possibilidade de substituir o regime, res

nômica do território. Pelos próximos

tava à oposição contribuir para o desmascaramento

cinquenta anos, aproximadamente, as

da presunção democrática, derrotando o governo

regiões Norte e Centro-Oeste, principais objetos de

nas urnas e, assim, esperava-se, expor seu caráter

disputa internacional, tiveram alteradas as condições

autoritário. Ao partido de sustentação do governo

de marginalidade econômica e política em relação

incumbia, claro, evitar a derrota eleitoral, e por

ao resto do país. Louvadas como recursos naturais

isso perseguia a oposição aonde esta se dispu

em potencial, o Brasil não dispunha de população,

sesse a ir em busca de votos. Na verdade, para

capital ou dinamismo mercantil para incorporar

efeitos imediatos, em pura perda. Esse estranho

as duas longínquas províncias ao núcleo nacional

jogo no qual nem o partido governista nem o da

propulsor do comércio e da indústria. É certo que o

oposição disputavam efetivamente o poder, mas,

tempo traria a economia contemporânea ao Norte e

um, a simulação dele, e, outro, a comprovação de

ao Centro-Oeste, seja por impulsão endógena, seja

que não podia democraticamente a ele chegar,

por absorção de regiões vizinhas. Coincidiu haver

contribuiu decisivamente para extraordinário im

o processo de inclusão econômica e política sido

pulso na competição eleitoral. Caminhando para

iniciado durante o período de ditadura militar (1964-

regiões de ainda inalcançado alistamento eleitoral,

1985), atendendo, basicamente, às preocupações

como eram as do Norte e Centro-Oeste, embora

das Forças Armadas com o aspecto de segurança

já juridicamente integradas ao território político

nacional das fronteiras brasileiras abandonadas.

brasileiro com concordância internacional, a opo

Assim, a partir da década de 70, no século passado,

sição impôs ao partido do governo movimento

investimentos governamentais e incentivos fiscais

equivalente e, ambos, encaminharam a enorme

foram destinados a estimular a iniciativa privada, que

conversão de habitantes até então afastados da

já estava naturalmente a caminho, a se interessar

política em recém-participantes, com o voto, do

pelas oportunidades de negócios das regiões. Acenos

grande debate nacional. A tabela 1 revela o cres

do comércio internacional, absorvedor de produtos

cimento porcentual de cada uma das cinco regiões

primários, complementaram a atratividade exercida

do país, entre 1950 e 2002.

desde então pelo Norte e pelo Centro-Oeste.

A excepcionalidade do Norte e do Centro-Oeste

Consequência igualmente não antecipada pelo

é evidente e talvez constitua o maior processo de

regime ditatorial, a competição partidária e, com ela,

conversão eleitoral da história. Nem mesmo os
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TABELA 1

VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ELEITORADO
SEGUNDO AS REGIÕES E BRASIL, 1950-2002
regiões

1950

2002

% variação

372.080

7.630.413

1.950,75

Nordeste	

3.368.368

30.998.109

820,27

Sudeste	

5.628.438

50.696.080

800,71

Sul	

1.727.727

17.833.494

932,19

349.849

8.026.080

2.194,16

11.446.462

115.184.176

906,29

Norte	

Centro-Oeste	
Brasil	
Fonte: TSE

TABELA 2

POPULAÇÃO BRASILEIRA SEGUNDO REGIÕES E BRASIL
1950

1960

1970

1980

1991

2000

N

1.844.655

2.561.782

3.603.860

5.880.268

10.030.556

12.900.704

NE

17.973.413

22.181.880

28.111.927

34.812.356

42.497.540

47.741.711

SE

22.548.494

30.630.728

39.853.498

51.734.125

62.740.401

72.412.411

S

7.840.870

11.753.075

16.496.493

19.031.162

22.129.377

25.107.616

CO

1.736.965

2.942.992

5.073.259

7.544.795

9.427.601

11.636.728

Brasil	 51.944.397

70.070.457

93.139.037 119.002.706 146.825.475 169.799.170

Fonte: IBGE (população censitária)

TABELA 3

ELEITORADO BRASILEIRO SEGUNDO REGIÕES E BRASIL
1950

1962

1970

1982

1990

2002

372.080

604.817

947.168

2.521.647

4.702.321

7.630.413

NE

3.368.368

4.835.967

7.038.467

15.155.149

22.312.935

30.998.109

SE

5.628.438

9.008.513

14.193.048

27.175.397

37.920.076

50.696.080

S

1.727.727

3.300.326

5.526.566

10.640.037

13.629.393

17.833.494

349.849

773.137

1.260.865

3.379.148

5.252.868

8.026.080

Brasil	 11.446.462

18.522.760

28.966.114

58.871.378

N

CO

83.817.593 115.184.176

Fonte: TSE

TABELA 4

ELEITORADO COMO PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO
REGIÕES E BRASIL
1950

1962

1970

1982

1990

2002

N

20,17

23,61

26,28

42,88

46,88

59,15

NE

18,74

21,80

25,04

43,53

52,50

64,93

SE

24,96

29,41

35,61

52,53

60,44

70,01

S

22,03

28,08

33,50

55,91

61,59

71,03

CO

20,14

26,27

24,85

44,79

55,72

68,97

Brasil	

22,04

26,43

31,10

49,47

57,09

67,84

Fontes: TSE e IBGE (populações censitárias: 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000).
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grandes saltos no número de eleitores que a ex
tensão do direito de voto ocasionou nos países
europeus e nos Estados Unidos, quando todo um
segmento populacional específico foi adicionado
ao eleitorado preexistente, provocaram mudanças
de semelhante magnitude. O processo de nacio
nalização da política eleitoral se dava em disputas
promovidas por um sistema decisório centralizado,
envergonhado de reconhecer seu caráter essen
cialmente autoritário.
Em 1950, o eleitorado brasileiro não alcançava
ser um quarto da população (22%). De população
rarefeita e, no caso do Norte, sem que se pudesse
computar a população rural e das grandes florestas, o
eleitorado das duas macrorregiões não ultrapassava
a um quinto de suas respectivas populações. Em
2002, como resultado do movimento de conver
são cívica, todas as regiões já contavam com um
eleitorado superior a 50% de suas populações. As
tabelas 2, 3 e 4 revelam a marcha desse progresso,
por década.
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e a sindicalização em massa dos que ingressaram
no novo regime de trabalho.

Brasil, enquanto a população aumentava em 28%,

Muitos eleitores, em regime proporcional, indi

entre 1970 e 1980, o pulo do eleitorado, entre 1970

cam muitos partidos, e o fim das restrições legais

e 1982, foi de 103%. E se nos dois pontos seguintes

vigentes até a eleição parlamentar de 82 propiciou

(1990 e 2002) as taxas se reduzem para, sucessiva

o surgimento de grande número de siglas dispu

mente, 42% e 37%, essas continuam bastante altas,

tando o voto desses milhões de eleitores, disper

por critérios históricos nacionais e internacionais,

sos por enorme quilometragem de território, aos

e muito superiores ao crescimento populacional,

quais os mais conhecidos partidos emergentes da

entre 1980 e 1991 e entre 1991 e 2000, a saber,

ditadura — notadamente o PMDB, o PT e o, então,

23% e 16%, respectivamente. A mordaça do auto

Partido da Democracia Social (PDS) — não ofe

ritarismo e o monopólio que naturalmente exercia

reciam condições de atender. A multiplicação do

sobre as preocupações da oposição impediam a

número de legendas de reduzido peso nas arenas

opinião educada do país de perceber e de refletir

nacionais — Câmara dos Deputados e Congresso

sobre o significado do que ocorria no território

Nacional — resulta, fundamentalmente, do extra

nacional. Eleitorados equivalentes a populações

ordinário e rápido processo de conversão cívica,

europeias inteiras invadiam a arena política a cada

isto é, de habitantes em eleitores. Um processo de

década, em resposta à convocação e mobilização

nacionalização da vida partidária que, ao contrário

patrocinada pelos partidos.

da Europa, em que a nacionalização significou a

Com o fim de bipartidarismo forçado, mas ainda

destruição das instituições locais e seus seculares

com competição limitada, em 1982, e totalmente

eleitores, em nome de instituições com uma nova

livre, a partir de então, o espectro partidário brasileiro

bandeira, a nacional, aqui promoveu a inserção de

se distendeu de maneira tão acelerada quanto a do

um eleitorado completamente novo na vida política

próprio eleitorado. Em certo e paradoxal sentido,

nacional mediante o suprimento de instituições

havia eleitores demais para os partidos recém-

locais até então inexistentes — os pequenos par

inaugurados, incapazes de atender organizacional

tidos. Ignorar esta dimensão histórica equivale a

e prestativamente às novas audiências e clientelas.

omitir o papel crucial da competição partidária na

O absenteísmo das duas regiões, tradicionalmente

vida democrática.

maior do que o das demais, convergiu para a média

Os incentivos sociológicos dos partidos que

das taxas nacionais, assim como as taxas de votos

surgem não se esgotam em eventuais perspectivas

brancos e nulos. Ou seja, o eleitorado recentemente

de ganho ilícito por parte de algum grupo frontei

convocado comportava-se de acordo com o figu

riço da nacionalidade. Desaparecido o combustí

rino estabelecido pelas regiões mais avançadas,

vel autoritário que obrigava os partidos de então

comparecia e votava validamente como votavam os

— MDB e Arena — a, complexamente, instaurar

eleitores do Sudeste e do Sul. A nacionalização da

uma competição partidária que sabiam ineficaz

competição e, em sua esteira, do eleitorado, trans

como estratégia para a conquista do poder real,

corrida, inconspicuamente, durante o autoritarismo

mas que evitava a instauração de uma ditadura

militar, pressionava agora os instrumentos legais

nua e crua, restava aos partidos agora livres o tra

de representação — os partidos políticos — assim

dicional cálculo de custos e benefícios em votos

como a capitalização agrícola produzira, ao mesmo

adicionais pelo esforço de investir organização e

tempo, a expulsão daqueles pequenos produtores

apoio a candidatos em longínquos rincões. Eleitores

rurais que não se submeteram ao assalariamento

em busca de partidos substituem os partidos em
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busca de não-eleitores. O momento não é mais de

criando o PSDB, em 1988, e amputando-lhe outra

conversão, mas de prestação de serviços. Por aí se

parte do eleitorado. A convocação da Assembléia

incorporaram à vida política institucionalizada as

Nacional Constituinte, em 1986, trouxe plena liber

populações até recentemente à margem do processo

dade partidária, dando origem a grande parte das

nacional, habitando regiões nas quais os conflitos,

agremiações que constituem o painel partidário

na ausência ou fragilidade dos representantes do

brasileiro contemporâneo.

Estado, eram resolvidos privadamente. Como se

Nem todos os partidos criados a partir de 1982,

sabe, este movimento ainda não cessou de todo,

contudo, foram moléculas eleitorais do PMDB ou

contraprova de que a universalização eleitoral ainda

do PFL. Particularmente nas regiões recém-incor

não se completou de maneira satisfatória.

poradas, uma avalanche de eleitores sem tradição

A interpretação sugerida segrega algumas

partidária, e destituída de memória de serviços

previsões sobre as consequências do processo de

prestados localmente, estava agora disponível para a

nacionalização do eleitorado conforme um padrão

propaganda e a competição sem os limites prévios.

institucional distinto do padrão europeu. Os prin

Será aí que os demais partidos, sem grande reper

cipais partidos pós-ditadura — de novo, o PMDB e

cussão nacional, irão buscar seus quadros e seus

o PDS — já existiam, a rigor, nos dois partidos que

votos. É de se esperar, portanto, que a presença e

disputaram a convocação e mobilização do eleito

permanência dos denominados pequenos partidos

rado durante o período militar: a ARENA e o MDB.

sejam mais nitidamente percebidas no Norte e no

Com pouquíssimas alterações em seus quadros, o

Centro-Oeste. Em contrapartida, também parece

PDS é a continuação da antiga ARENA, assim como

razoável antecipar que se localizem nessas regiões

o PMDB congrega grande número de parlamen

os hiatos de desempenho dos partidos que, de

tares e militantes do anterior MDB. Deste último,

outro modo, se sobressaem nas áreas mais antigas

descolam-se alguns apoiadores que irão se juntar

de competição eleitoral e partidária, não sendo

aos movimentos de base da Igreja Católica e às

anedótico considerar que, em certas circunscrições,

organizações do trabalho em direção ao cadinho

os pequenos partidos são aqueles que, na Câmara

em que se moldou o PT. Do MDB desvinculam-se

dos Deputados e no Senado Federal, clamam por

ainda antigos militantes do PTB pré-64 e outros

uma reforma partidária e eleitoral que torne inviável

que, de ascendência trabalhista, preferem criar algo

a existência das “clássicas” pequenas agremiações.

novo — o PDT, ambos constituindo uma espécie de

Destruí-las legalmente, e não pelo voto, equivale

concorrentes ao mesmo eleitorado. E foram esses

a cercear a competição e a consagrar uma reserva

os cinco partidos que se apresentaram às eleições

de mercado de eleitores, algo que nem mesmo o

legislativas de 1982. Nas eleições presidenciais in

elevado custo das campanhas conseguiu realizar

diretas de 1985, o PDS já havia se transformado

com êxito. Mas a procedência deste juízo depende

no Partido da Frente Liberal (PFL). Posteriormen

de que se confirmem as previsões derivadas da

te, um grupo de insatisfeitos abandonou o PMDB,

tese central.
leex@candidomendes.edu.br

notas
1. Cf. Leon Weaver, “The Rise, Decline, and Resurrection of Propor
tional Representation in Local Governments in the United States”,
in Bernard Grofman, Arend Lijphart (Eds.), Electoral Laws and their
Political Consequences, New York: Agathon, Press, 1986.
2. Excelente estudo sobre a instabilidade territorial européia encontrase em Michael Burns, “Disturbed Spirits: Minority Rights and New
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Word Orders: 1919 and the 1990s”, in Samuel F. Wells, Jr. e Paula
Bailey Smith (Eds.), New European Orders, 1919 and 1991, Washington
D.C.: The Woodrow Wilson Center Press, 1996.
3. Cf. Daniele Caramani, The Nationalization of Politics – The forma
tion of national electorates and party systems and Western Europe,
U.K.: Cambridge University Press, 2004.

Com a
palavra...

“

Nossa parceira desde 2002, a Insight é parte
da evolução dos negócios do Grupo EBX, nos
assessorando no posicionamento na imagem
da companhia e procurando sempre preservar
uma relação aberta, ética e transparente que

“

temos com a imprensa.

Eike Batista
CEO e controlador do Grupo EBX

“

Quando lembro minha convivência profissional
com a Insight duas palavras vêm juntas:
comprometimento e empenho. A lealdade
ao cliente é uma marca que ultrapassa o
burocrático cumprimento do dever e o esforço

“

obsessivo torna a parceria produtiva.

João Cox
Presidente da Claro

“

Há um ano na Abef pude perceber
como é importante para o setor ter uma
comunicação eficiente e séria e com absoluta
credibilidade na mídia brasileira. A Insight
tem sido parceira e, pela excelência de seus
profissionais, sabe dimensionar qual a medida

“

exata de exposição na mídia.

Francisco Turra
Presidente Executivo da Associação Brasileira dos
Produtores e Exportadores de Frangos (ABEF)

“

Considerada uma das melhores agências de
comunicação do país, a Insight prima pela fidelidade
à informação. Seja na prestação de assessoria de
imprensa, seja na mera divulgação de fatos, sua
equipe de experientes jornalistas demonstra sempre
profundo conhecimento da mídia e trata a notícia

“

com seriedade, sem, contudo, perder a verve.

Frank Geyer
Presidente do Conselho de Administração da Quattor

“

Temos a satisfação de ter acompanhado e
compartilhado da história escrita pela Insight ao
longo de seus 25 anos. Um roteiro de sucesso do qual
somos, ao mesmo tempo, coadjuvantes e beneficiados.
Trabalhar em equipe e cultivar relacionamentos
duradouros estão na essência de nosso negócio.
Dessa interação surgem as grandes idéias e soluções.
Os verdadeiros insights, com os quais desejamos

“

contar ainda por muitos quartos de século.

Henrique Luz
Sócio da PricewaterhouseCoopers

“

A Insight é um híbrido de assessoria de comunicação
e editora de revistas e livros com uma característica
ímpar: a capacidade de congregar em torno dos seus
projetos os mais renomados profissionais, técnicos e
acadêmicos do país. É uma empresa que prima pela
criatividade na consultoria corporativa e publicações
de altíssimo nível. Em síntese, é uma boutique de letras

“

e soluções engenhosas e inteligentes.

Eliezer Batista
Ex-ministro de Minas e Energia e de Assuntos Estratégicos

“

Na oportunidade em que a Insight comemora 25
anos de atividades, receba, com meu abraço, os
cumprimentos pelo trabalho que vocês realizam
e pelas inovações que introduziram na área da
comunicação corporativa. No Ministério da
Agricultura tive ocasião de acompanhar de perto o

“

seu magnífico trabalho. Sucesso para a equipe.

Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Presidente do Comitê de Estratégia Empresarial da JBS Friboi
e ex-ministro da Agricultura

“

Nos últimos 15 anos, a Insight contribuiu
para nossas decisões, com uma inteligência
de grande qualidade técnica e também
com uma intuição apurada sobre as formas
de comunicação ao público brasileiro,

“

especializado ou não.

Pedro Henrique Mariani
Presidente do BBM

“

Dentro de tantos atributos positivos da Insight,
a seriedade no trato e interpretação dos fatos e
notícias é, seguramente, um dos principais.
Ao interpretá-los corretamente, aponta soluções
verdadeiras e objetivas. Ao longo de 25 anos
construiu credibilidade e inspirou confiança aos

“

seus clientes. Serve de exemplo.

Rodolpho Tourinho
Ex-ministro de Minas e Energia e diretor da Fiesp

“

Insight é essencial! Bonita, gostosa, colorida
– brasileira! Temas contundentes, coloca
nossa mente em pleno movimento, avivando

“

a memória da história recente do país.

Walter Appel
Presidente do Conselho de Administração do Banco Fator
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o retrato da amada

Luciana Villas Bôas
professora de letras
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através do tempo
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e todos os gêneros

poesia, mas, pelo contrário, de des

texto a ela dedicado. O retrato que

literários, a poesia

tacar dois momentos exemplares de

fazem da amada resulta, assim, de

é, sem dúvida, o

sua articulação discursiva. A partir de

uma experiência de leitura: a amada

que mais resiste à análise histórica. A

poemas de Pierre de Ronsard e W.B.

vivencia a força da poesia e é a forma

natureza aforismática, a autorreflexivi

Yeats, quero mostrar como a autor

dessa vivência que a constitui como

dade da linguagem poética parecem

reflexividade poética simula o con

personagem. À medida que os po

sempre escapar à determinação das

texto em que opera. Tanto o poema

emas participam da experiência que

condições históricas – políticas, ins

de Ronsard quanto o de Yeats, que

descrevem, delineiam um modelo de

titucionais e tecnológicas – da sua

o recria, falam de si através da ence

leitura e uma concepção de poesia – em

transmissão. Não se trata aqui de

nação da sua própria leitura: relatam

particular, da lírica amorosa – passível

questionar a autorreflexividade da

o encontro fictício entre a amada e o

de ser situados historicamente.

Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène (1578),
II, 24
Quand vous serez bien vielle, au soir à la chandelle,

Quando fores bem velha

Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz chantant mes vers, en vous émerveillant:

Quando fores bem velha, à noite, à luz da vela

“Ronsard me célebrait du temps que j’étais belle.”

Junto ao fogo do lar, dobando o fio e fiando,
Dirás, ao recitar meus versos e pasmando:

Lors vous n’aurez servante oyant telle nouvelle,

Ronsard me celebrou no tempo em que fui bela.

Déja sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de Ronsard ne s’aille révellaint,

E entre as servas então não há de haver aquela

Bénissant votre nom de louange immortelle.

Que, já sob o labor do dia dormitando,
Se o meu nome escutar não vá logo acordando

Je serais sous la terre, et fantôme sans os

E abençoando o esplendor que o teu nome revela.

Par les ombres myrteux je prendrais mon repos;
Vous serez au foyer une vielle accroupie,

Sob a terra eu irei, fantasma silencioso,
Entre as sombras sem fim procurando repouso:

Regrettant mon amour et votre fier dédain.

E em tua casa irás, velhinha combalida,

Vivez, se m’en croyez, n’attendez à demain:
Cuillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

Chorando o meu amor e o teu cruel desdém.
Vive sem esperar pelo dia que vem;
Colhe hoje, desde já, colhe as rosas da vida.
(Tradução de Guilherme de Almeida)
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W. B. Yeats, The Rose (1893)
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,

Quando velha e grisalha

But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;

Quando velha e grisalha e exausta ao fim do dia
Tu cabeceares junto ao fogo, vem folhear

And bending down beside the glowing bars,

Lentamente este livro, e lmbrea o doce olhar

Murmur, a little sadly, how Love fled

E as sombras densas que nos olhos teus havia.

And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

Quantos, com falsidade ou devoção sincera,
Amaram-se a beleza e a graça de menina!
Um só, porém, amou tua alma peregrina,
E amou as dores desse rosto que se altera.
E junto às brasas, inclinando-se sobre elas,
Murmura, um pouco triste, como o amor distante
Passou por cima das montanhas adiante
E escondeu sua face entre um milhão de estrelas.
(Tradução de Paulo Vizioli)
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O elo entre “Quand vous serez bien

em três quartetos e um dueto, nem

amante descrita em seguida. Ambos

viellez” de Pierre de Ronsard (1524-

o seu esquema de rimas variadas a

respondem ao preceito básico da lírica

1585), e “When you are old and grey”

cada quarteto, atendo-se ao longo

amorosa: louvam a beleza da amada.

W. B. Yeats (1865-1939) fica patente

de todos os versos ao molde abba

A beleza é sinédoque da evanescência

já no primeiro verso. À luz do modelo

adotado por Ronsard. A tradução do

do amor em Ronsard, da persistência

que recria, o texto de Yeats revela uma

soneto francês pelo poeta irlandês não

do amor – e suas transformações – em

prática de tradução, mais ou menos

segue à risca nem a forma tradicional

Yeats. Ao falar da beleza da amada,

livre, em que elementos do original

inglesa nem a francesa, derivadas da

tanto o poema de Ronsard quanto o

são incorporados e outros abando

tradição lírica italiana.

de Yeats falam de si mesmos (e, por

nados. Acompanhemos o gesto de

N

tanto, de poesia), tornando-se assim o
o plano temático,

seu próprio objeto. Importa salientar

podemos obser

que os poemas apresentam a mesma

var semelhante

estrutura temporal: conjuram o futuro

forma. Yeats substitui o verso alexan

oscilação. A exemplo do seu modelo,

para falar de um passado, que ainda

drino dodecassílabo, emblemático do

o poema de Yeats trata do amor não

não passou, como se já tivesse pas

verso francês, pela a unidade prosódica

correspondido. Mas enquanto no so

sado. São poemas sobre um passado

típica do verso inglês, o pentâmetro

neto francês a amada se arrepende do

futuro. Esta ficção temporal da amada

jâmbico de cinco pés. Além da alteração

seu “desdém” pelo poeta amante, no

no futuro dirigindo-se ao amante no

do metro, do número fixo das sílabas

soneto inglês ela se consterna com o

passado separa o sujeito que enuncia

de cada verso, Yeats abrevia o soneto

desaparecimento do “Amor”. No texto

os versos do sujeito a quem os versos

escrevendo, ao invés de dois quartetos

de Ronsard a referência ao poeta se

são dirigidos. Desgarrado do seu lo

e dois tercetos, apenas três quartetos.

dá de forma explícita pela repetição

cutor, o poema continua a falar.

Não segue a divisão do soneto inglês

do pronome de primeira pessoa e

Ao refazer o encontro imaginário

pela exclamação do nome do poe

da amada e do poeta amante o tex

ta no primeiro e segundo quartetos.

to de Yeats introduz diferenças que

No texto de Yeats, diferentemente,

assinalam a distância entre a ficção

é notável a omissão do pronome

amorosa no fin-de-siècle oitocentista

traduzir, literalmente carregar através,
do francês para o inglês, do século XVI
para o XIX, primeiramente no plano da

de primeira pessoa; a referência ao
poeta se dá de forma implícita pela
injunção para que a amada leia “este
livro” e a rememoração do verdadeiro

A atualidade quinhentista e a longevidade
secular do petrarquismo residem em sua
peculiar associação entre o amor não
correspondido e a autorreflexividade poética
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interpessoal, social e político, forneceria
o vocabulário capaz de dotar o amor
de sentidos seculares e religiosos e isto
não apenas na Europa, mas também
na América do século XVI. Em 1591,
por exemplo, publica-se em Madri a
tradução do Cancioneiro de Petrarca
para o espanhol feita pelo português
residente em Lima, Henrique Garcés, que
e o petrarquismo quinhentista. Para

serviria de modelo à série de sonetos

refazer essa distância, façamos um

composta por Inca Garcilaso de la Vega.

brevíssimo esboço da cronologia do

Um estudo recente argumenta que

petrarquismo. A obra mais conhecida de

o repertório petrarquista, construído

Francesco Petrarca é Rerum vulgarium

em torno da relação entre um amante

outras obras – em que a mulher de

fragmenta (1336-1374), ou “fragmentos

não correspondido e insaciável e uma

sejada é independente e indiferente

no vernáculo”, que após sua compi

amada indiferente e indecifrável ganha

ao sujeito poético que expõe a sua

lação, passaria a ser conhecida como

novo fôlego no século XVI ao tematizar

própria vulnerabilidade – é, segundo

Canzoniere ou Cancioneiro, livro de

o encontro entre a Europa e o Novo

Roland Greene, “a expressão temática

cantigas. O tom depreciativo do título

Mundo, o desejo e as frustrações da

deste programa estético fundamental,

original traduz a atitude de Petrarca

conquista (Greene 1-33).

segundo o qual o poema ou a ficção

em relação à Antiguidade clássica,

A atualidade quinhentista e a lon

existem num espaço inviolável entre

marcada pelo sentimento de uma

gevidade secular do petrarquismo

duas consciências, a do falante e do

distância intransponível em relação

residem em sua peculiar associação

leitor, que ele reúne a cada ato de

aos antigos poetas romanos. A prima

entre o amor não correspondido e a

leitura.” (Greene 12)

zia do latim, da língua culta, sobre a

autorreflexividade poética. Por auto

língua vulgar, refletida nos escritos de

reflexividade entendo o mecanismo

Petrarca, seria a norma para os seus

de diferenciação e, portanto, relativa

sucessores humanistas. De tal modo

autonomização que abre espaço para a

que à exuberante literatura vernácula

elaboração de uma linguagem poética,

P

do século XIV – a Divina Comédia de

cujo mundo e sistema de valores não

poema e do poeta. Assim, desde Pe

Dante, o Cancioneiro de Petrarca, o

são idênticos àqueles estabelecidos

trarca, a figura de um amante não cor

Decameron de Bocaccio – se sucederia

nos modelos clássicos, instituições

respondido associa-se a uma poética

o “secolo senza poesia”, voltado para

religiosas ou seculares. Ao referir-se

autorreflexiva. Não é à toa que a poesia

o aperfeiçoamento do latim.

oderíamos acres
centar que a au
sência da amada

literalmente produz a presença do

ao mundo que inventa para si, ao

lírica se presta tão bem às exigências

Após este longo hiato, o discurso

invés de referi-se a outros externos,

da auto-estilização de cortesãos no

amoroso petrarquista se disseminaria

a lírica petrarquista revela uma inci

século XVI e, reformulada, torna-se a

incrivelmente no século XVI, tornando-se

piente modernidade (Luhmann 35). O

linguagem privilegiada da expressão de

o discurso dominante da lírica amoro

amor não correspondido descrito no

subjetividades românticas a partir do

sa. O petrarquismo serviria de código

Cancioneiro de Petrarca e inúmeras

fim do século XVIII. A aparente inversão
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inacessível pintura, e, finalmente, o
retrato de uma bela mulher, no qual, à
semelhança do poema lírico, a mulher
retratada está ausente, pode tornar-se
o seu próprio objeto (Cropper 181).
O discurso derivado da primazia
deste topos petrarquista nos sonetos

da palavra em relação à imagem apa

de Ronsard e Yeats torna-o ainda mais

rece numa noz em dois sonetos de

evidente. Neles, a presença da amada

Petrarca dedicados a um retrato da

coincide com a morte do poeta Ronsard

amada Laura, que teria sido pintado

e com a transformação do amante em

por Simone Martini. O soneto 77, “Per

AMOR em Yeats.

mirar Policleto a prova fiso”, afirma

M

que Polícleto, antigo artista grego, e
as, como se

No século XVI, o retrato da amada

seus mais exímios competidores, nem

verá, a ausên

é objeto de tratados e diálogos da

mesmo após olhar fixamente por mil

cia do poeta

retórica antiga, tratados de pintura e

anos sua amada, seriam capazes de

marca respectivamente o surgimento de

manuais de conduta, entre os quais

enxergar uma ínfima parte da beleza

uma nova concepção de autor calcada

podemos destacar, respectivamente, o

que conquistou o eu lírico. Simone,

na emulação de modelos clássicos; o

Ensaio sobre o retrato de Luciano, Da

o pintor contemporâneo de Petrarca,

desaparecimento do Amor, que foge

pintura de Alberti, O Livro do Cortesão

precisaria adotar uma perspectiva ex

e esconde o seu rosto, demonstra que

de Baldassar Castiglione. O diálogo

tramundana para retratar Laura, cuja

a relação entre indivíduo histórico,

de Luciano após enumerar os mais

beleza é inapreensível da terra, onde

sujeito poético e “este livro” tornara-

perfeitos exemplos da escultura, pin

os corpos encobrem as almas. Já no

se no fim do século XIX tão evidente

tura e poesia para descrever a beleza,

soneto 78, a incapacidade do pintor

que prescinde de explicitação. Num

física e espiritual de Pantea conclui que

de dar voz e inteligência ao retrato

e noutro, é a figura da amada leitora

somente a literatura seria capaz de

impedem o poeta de se relacionar,

que transforma a ausência do amante

apreender num único retrato qualidade

i.e., de apaixonar-se pelo retrato como

na presença do poeta. A representação

intrínsecas e extrínsecas. Durante o

Pigmalião. Aqui, Petrarca introduz o

poética da amada remete, no âmbito

Renascimento, assim como a pintura

topos da representação perfeita, segundo

da tradição petrarquista, às questões

histórica buscava ilustrar motivos da

o qual a capacidade de representar a

do debate quinhentista sobre a (im)

poesia épica ou de narrativas histó

beleza sobrepuja e finalmente substitui

possibilidade de fazer o seu retrato.

ricas, o retrato, i.e., a representação

a beleza da amada.

Neste sentido, os poemas de Ronsard

pictórica não narrativa de mulheres se

No Cortesão, Castiglione apresenta

e Yeats respondem a um dilema posto

atinha às convenções da poesia lírica

este topos através do relato e discussão

pelas convenções petrarquistas: se a

e do amor cortês. Segundo Elizabeth

de uma anedota. Alexandre o Gran

amada é inatingível, como retratá-la?

Cropper estes preceitos são, grosso

de encomendara ao pintor Apelles o

Esta questão-chave da lírica petrarquista

modo, os seguintes: a beleza física

retrato pintado da sua amante. Após

à época de Ronsard reaviva reflexões

da amada é por definição inacessível

contemplar o retrato pronto entendeu

da retórica clássica e abarca diferentes

à representação, a representação da

que a beleza da imagem pintada so

discursos.

beleza intrínseca é especificamente

brepujava a beleza da mulher retratada.
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Alexandre decide doar a amante ao

da, que no passado futuro do poema

o lugar onde leem: velhas e cansadas

pintor e contentar-se com o retrato,

existirá apenas na poesia, e não mais

(Yeats) passam a noite solitária cir

mais próximo do ideal de beleza que

na amada “velha e combalida” (“une

cunscritas à casa. A amada de Ronsard

tinha em mente. As objeções feitas

vielle accroupie”). O poema deseja a

declama os versos de memória e se

pelos personagens de Castiglione à

beleza celebrada em seus próprios

admira “Dirás, ao recitar meus versos

decisão do soberano são as mesmas

versos, a beleza da sua própria po

e pasmando:

expostas por Petrarca: Alexandre estava

esia que conduz à imortalidade do

atraído apenas pelas qualidades físicas,

seu autor. Em Yeats reconhecemos o

extrínsecas da beleza de Campespe; o

topos de que somente a poesia é capaz

retrato pintado é incapaz de apreender

de expressar as qualidades que só se

as qualidades espirituais, intrínsecas

revelam através do tempo. Assim como

R

la.”(“Direz chantant mes vers, en vous

que só se revelam ao longo do tempo.

no desfecho do diálogo de Luciano,

émerveillant, Ronsard me célérait du

Os sonetos de Petrarca e a anedota

em que somente a poesia seria capaz

temps que t’étais belle”); a amada de

de Castiglione retomam problemas

de integrar a representação “do corpo

Yeats pega o livro que contém o poema

retóricos antigos – relativos à descriptio

amável e da alma virtuosa” (Luciano

e lê lentamente (“Take down this book

personarum ou paragone – que con

8), no poema de Yeats, a leitura do

and slowly read.”). Esboçam reações

duzem a um único paradoxo: como

poema faz a amada reencontrar o

completamente distintas: uma se es

retratar a mulher bela e, por extensão,

amante que “amou as dores desse

panta e exclama; a outra devaneia e

a própria beleza?

onsard me cele
brou no tempo
em que fui be

rosto que se altera.” (“And loved the

rememora. De um lado o sentimento

Em Ronsard reconhecemos o topos

sorrows of your changing face.”). Num

do espanto, a extroversão; do outro a

segundo o qual a capacidade de re

futuro imaginário, a amada reconhece

entrega ao devaneio, a introspecção.

presentar a beleza sobrepuja a beleza

o homem que amou além dos “seus

De um lado a boca, órgão de exte

retratada. O poema elogia antes de

momentos de graça alegre”, “sua be

riorização; do outro olhos, órgãos de

mais nada a capacidade de o poeta

leza” (“your moments of glad grace”,

interiorização, janelas da alma.

“celebrar” em versos e assim imortali

“your beauty”) a sua “alma peregrina”. O

A primeira diz em voz alta exata

zar (“Benissent votre nom de louange

adjetivo “peregrino” evoca uma beleza

mente o que o poema diz “Ronsard me

immortelle”) a beleza da amada, muito

que por definição escapa a um modelo

célebrait du temp que j’étais belle” e

mais do que a própria beleza canta

idealizado: ao invés de encarnar um

realiza a ficção de que a voz do poeta

ideal de perfeição, expressa uma liber

transcende o poema. A segunda põe-se

dade e individualidade que se realiza,

a sonhar com a transformação da sua

enfaticamente, através do tempo e da
mudança. Mas num e noutro poema, o
retrato da amada emerge do encontro
entre o poema e a leitora. É preciso
que nos detenhamos na forma material
deste encontro.
Coloquemos lado a lado a leitora
de Ronsard e a leitora de Yeats. Os
primeiros versos definem o tempo e
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aparência, do seu olhar (conforme os

ração da forma específica da ficção

o esplendor que o teu nome reve

sentidos da palavra “look”): “e lembra

dos poemas, a descrição do encontro

la” (“vou n’aurez servante oyant telle

o doce olhar/ E as sombras densas que

imaginário entre a amada e o texto a

nouvelle/ Dejá sous le labeur à demi

nos olhos teus havia;” (“dream of the

ela dedicado, permite vislumbrarmos as

sommeillant,/ Que au bruit de Ronsard

soft look your eyes had once, and of

diferenças e os paradoxos do discurso

ne s’aille révellaint,/ Bénissant votre

their shadows deep;”). Esse olhar que

lírico em Yeats em Ronsard.

nom de louange immortelle.”). Não

transforma sua aparência – “o rosto que

A

haverá quem ouça a “novidade” do

se altera” (“your changing face”) – é
justamente o que diferencia o amante
que fala à amada dos demais amantes

leitura da amada

poema dirigida a ouvintes capazes de

em Ronsard atu

reconhecer, “abençoar” como a poesia

aliza em voz alta

de Ronsard prestigia o nome da amada.

um texto “escrito” na memória, de tal

E a poesia, não em geral, mas aquela

loved your beauty with love false or

modo que outros ouvintes estariam

ligada ao nome do poeta laureado, dito

true,/ But one man loved the pilgrim

incluídos como “leitores”. Mas o efei

em voz bem alta, sobressaltada, tem a

soul in you/ And loved the sorrows of

to pleno do ato de declamar em voz

força de arrancar a criada do sono, de

your changing face;”). O poema pode

alta será frustrado, pois no tempo do

fazê-la admirar o “elogio imortal” da

ser lido como o registro, projetado

poema, quando a amada já for “bem

ama. A criada repete o gesto da ama

num futuro imaginário, da leitura de

velha” (“bien vielle”), “não há de haver

que ao recitar os versos de Ronsard

um amor passado. Mas como falar

aquela/ Que já sob o labor do dia

inverte a antiga metáfora das “voces

de uma leitura que se dá num pas

dormitando, Se o meu nome escutar

paginarum”, das vozes que já se fo

sado futuro e se realiza inaudível no

não vá logo acordando/ E abençoando

ram mas sobrevivem no texto escrito

falsos ou verdadeiros (“How many (...)

interior da amada? O contraste entre

(Chartier 164). Ao invés de invocar a

os dois poemas pode iluminar essa

voz [desaparecida] do poeta morto

pergunta.

em proveito da leitura silenciosa do

Para isso é preciso abandonar a

texto, o poema escrito registra a sua

interpretação tradicional que nos faz

transmissão oral. Ao fazer com que a

ler os poemas apenas como expres
são de fatos vividos ou imaginados
pelo autor. As informações sobre a
dama de companhia de Catarina de
Médici, Hélène de Surgères, ou a atriz
irlandesa, Maud Gonne, as supostas
alocutárias dos poemas, dificilmente
poderão esclarecer nossa pergunta.
Toda interpretação biográfica da lírica
amorosa é tautológica: parte de uma
psicologia ou metafísica da produção
artística para reencontrá-la nos enun
ciados da poesia. Somente a compa
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Mas como falar de
uma leitura que
se dá num passado
futuro e se realiza
inaudível no
interior da amada?
O contraste entre
os dois poemas
pode iluminar esta
pergunta
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voz do poeta continue a soar após a
sua morte através da amada que de
clama os seus versos, o poema indica
a amiguidade do status da voz, da fala
no livro impresso (Mazzio 162).
A “leitura” dos versos de Ronsard
pela amada, em todo caso, levará ao
seu arrependimento pelo seu “cruel

alegrias e sombras que alteraram a

desdém” e assim confirmará um antigo

sua face, que o amante versifica e diz

preceito da moral epicurista. A leitura

amar. A individualidade aparece como

exemplifica, aparece como exemplum

resultado de uma alma peregrina, da

da verdade contida em textos anti

quilo que só se realiza e revela através

gos, sobretudo do teor epicurista da

Ao invés de gravado na memória da

do tempo. A pessoa da amada não

poesia de Horácio. Os últimos versos

amada que o atualiza em voz alta, o

se define pela posição que ocupa na

enunciam, no modo imperativo, a mo

poema refere-se a si mesmo na forma

hierarquia social, mas pela sua bio

ral encapsulada no célebre mote do

de um livro impresso, do objeto físico

grafia singular na medida em que é

carpe diem “Vive sem esperar pelo

que o contem: “pega este livro e lê

também autobiografia, autorretrato

dia que vem;/ Colhe hoje, desde já,

lentamente” (“take down this book, /

que a constitui e altera.

colhe as rosas da vida.” (“Vivez, se m’en

And slowly read”). A leitura da primeira

croyez, n’attendez à demain: Cuillez

é oral e coletiva; seu efeito, registra

dès aujourd’hui les roses de la vie.”). A

do literalmente, é idêntico ao texto

leitura encenada pela amada no poema

do poema, “Ronsard me celebrou no

serve à exortação e demonstração de

tempo em que fui bela” (“Ronsard me

função eminentemente social, a ilustra

S

um antigo código de conduta. Assim

célebrait quand j’ était belle”). A leitura

ção do nome da amada pelo nome do

como o efeito da leitura é definido

da segunda é silenciosa e individual;

poeta, no soneto de Yeats enfatiza-se

previamente por modelos antigos, a

seu efeito não faz a amada sair de si,

o seu efeito no indivíduo que a lê, a

pessoa da amada é definida pela sua

expressar-se, mas faz a amada cair em

experiência que se dá no foro íntimo da

posição na hierarquia social; o perso

si, absorta em lembranças. O conteúdo

amada. No primeiro, o amor pode ser

nagem resume-se a um “nome”, cujo

desta rememoração do passado, desta

identificado concretamente de acordo

valor deriva de uma exterioridade, da

introspecção profunda (involuntária,

com um código de conduta e seu reco

ilustração que lhe é conferida por um

onírica), é apenas evocado no poema;

nhecimento pela amada: “Ronsard me

notável integrante da república das

subjetiva e incomunicável ultrapas

celebrou no tempo em que fui bela.”

letras.

sa o seu próprio texto. No entanto,

No segundo, o amor aparece como

A materialidade da transmissão da

sabe-se que o retrato, o autorretrato

uma descoberta do eu (amada, leitora)

poesia apresenta-se de forma comple

produzido pela leitura “[d]este livro”,

no outro (amante, poema) que não

tamente diferente no soneto de Yeats.

é inextricável da biografia amada, das

é reproduzida, mas imaginada pelo
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poema. A leitura do poema de amor

difusão do livro impresso e o esta

Os sonetos de Ronsard e Yeats dão

conduz à experiência única, subjetiva

belecimento da moderna categoria

forma a duas experiências, duas semân

porque pressupõe a liberdade de recep

de autor – concebido como origem,

ticas do amor que marcam a diferença

ção da leitora solitária, a possibilidade

fonte da comunicação literária – são

entre uma exterioridade e interioridade

de ela travar uma relação individual

precondições para a institucionalização

discursiva da poesia lírica. Em Yeats,

com o livro e seu autor. E esta liber

da leitura silenciosa, solitária. Assim

o poema não enuncia o imperativo

dade para ler não só forma, também

como a fixação tipográfica garantiria

de um preceito moral, o exemplo de

redefine o próprio leitor: “Quem lê

a identidade textual, a individualidade

um código de conduta, nem inclui

CDA [Carlos Drummond de Andra

psicológica fundamentaria o conceito

terceiros no espaço inviolável da sua

de] é sempre um outro” – escreveria

moderno de autoria. A emergência das

própria leitura. Acaba com a descrição

Armando Freitas Filho.

categorias modernas de autor, obra

vaga e enigmática do apagamento

Entre Ronsard em Yeats interpõe-se

e leitor, participa da codificação do

do amor, escrito com letra maiúscula:

com toda força o legado da literatu

que há de mais íntimo, pessoal na

“como o amor distante/ Passou por

ra romântica. Desde o fim do século

comunicação social e da invenção se

cima das montanhas adiante/ E es

XVIII, mas sobretudo a partir do século

mântica do seu correlato, o indivíduo

condeu sua face entre um milhão de

XIX, a emulação de normas clássicas

moderno.

estrelas.” (“how Love fled/ And paced

(imitatio) é substituída pelo postulado

upon the mountains overhead/ And

da inovação (originalidade); parale

hid his face among a crowd of stars.”

lamente, à exemplariedade da obra

O murmúrio da amada, o pensamento

sobrepõe-se a sua singularidade. A

em voz alta, faz do fim do poema, o
fim do amor; a amada não precisa falar
da morte do poeta porque o amor,
menos do que o objeto, é a origem
do poema e, por isso, apaga-se com
a morte do autor.
l.villasboas@uol.com.br
A articulista é professora do Departamento
de Anglo-Germânicas da UFRJ
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O pó da poesia é imune
a detergentes, aspiradores
flanelas molhadas
e câmaras de gás.
O pó da poesia se abriga
em fendas, frestas, claustros
cadernos amarelados
e na memória dos cegos.
O pó da poesia irrita alérgicos
enfezados em geral
burocratas e que tais.
O pó da poesia não emagrece
nem engorda os usuários
não contém calomelano
muito menos ciclamatos.
O pó da poesia não tem
prazo de validade
não escolhe adeptos
não impõe regras
nem sistemas.
A todos abençoa com seu pó
– afros e orientais
gays e eunucos
rabinos e ateus –
onde quer que se escondam
os limpos ou impuros
livres de coração.
lcsaroldi@oi.com.br
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Prefácio à

POBREZA

sem aperitivos
Andrea Vieira Siqueira
Socióloga
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eliminar a pobreza
absoluta não significa
necessariamente
eliminar as condições
de vida inadequadas ou
sub-humanas
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ados do Relatório Nacional de
Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio 20071 informam que no
período de 1990 a 2005 a extrema
pobreza no Brasil caiu em 52%. Significa dizer que, em 1990, 8,8% dos
brasileiros ganhavam menos de US$
1 por dia e, em 2005, esse número
se reduziu para 4,2%2. Essa poderia
ser considerada uma notícia positiva
não fosse o questionável parâmetro
adotado para a quantificação da pobreza. A estatística é fruto de estudos
que adotam como linha de extrema
pobreza o valor de US$ 1 PPC por dia,
ou seja, dólares por paridade de poder
de compra, que elimina as diferenças
de custos de vida entre países. De
acordo com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), esse valor no Brasil de 2005 correspondia a
aproximadamente R$ 40,00 mensais,
o que não alcançava um quarto do
salário mínimo da época.
Se, para o governo, essa informação é interpretada como redução
da pobreza extrema, para uma visão
ampliada tanto do bem-estar coletivo
quanto do ser social em situação de
extrema pobreza, a estatística não
tem validade, pois é baseada em um
valor de linha de indigência muito
baixo. Para que fique bem claro o
quanto o valor de R$ 40,00 é baixo
para o ano de 2005, basta comparálo aos valores das linhas de pobreza
e indigência adotadas para servir de
base às análises dos resultados da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) de 1997. Assim,

oito anos antes de 2005, as linhas
de indigência e pobreza da Região
Metropolitana de São Paulo eram,
respectivamente, R$ 76,36 e R$
152,733, valores bem acima daquele
parâmetro de R$ 40,00 4.
Predomina no Brasil a visão
segundo a qual a pobreza absoluta
(para não se confundir com pobreza
relativa) deve ser pensada isoladamente do nível de renda dos ricos.
Nesta linha, o limite da situação de
extrema pobreza deve ser estabelecido considerando-se apenas e
exclusivamente aqueles itens de necessidade que são capazes de manter
o corpo humano vivo. Esse modo
de conceber a questão traz consequências para o tratamento prático
do problema da pobreza. Por esse
prisma, eliminar a pobreza absoluta
não significa necessariamente eliminar as condições de vida inadequadas
ou subumanas, porque a medida da
pobreza absoluta é a cesta alimentar.
As outras necessidades básicas ficam
de fora. Daí decorre que eliminar a
pobreza absoluta é só, e somente só,
eliminar a fome.
Não se pretende aqui realizar
uma análise crítica das diferentes concepções de política social,
apenas frisar que a forma como a
pobreza é pensada gera impactos
sobre as políticas sociais destinadas
à parcela da população classificada
como pobre. Por isso, propõe-se estudar o fenômeno “pobreza” como
elemento constitutivo da questão do
ser social em situação de pobreza,
para além da perspectiva econômica
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que a toma exclusivamente como
insuficiência de renda.
É de fundamental importância
questionar os parâmetros utilizados
para medição da pobreza, pois este é
um conceito pertencente ao mundo
humano em que vigoram as relações
sociais baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Logo, a
definição de pobreza absoluta, considerando-se apenas itens alimentares
(cesta básica de alimentos), enfatiza
a dimensão biológica do homem e
anula a sua dimensão humana, construída historicamente. Mas, se assim
é, perde sentido a utilização do termo
“pobreza”, pois a noção não se aplica
a animais. Eles possuem, no mundo
natural, todos os requisitos para a
manutenção de seus corpos. Quando
esses recursos faltam, não se pode
dizer que os animais, passando por
privações alimentares, são “pobres”.
Assim, considerar apenas o alimento
para definir a pobreza extrema de grupos humanos equivale a retirar desses
grupos a sua humanidade5.
Adota-se aqui o conceito de que
a pobreza absoluta não é “absoluta”
no sentido de ser “isolada”. O sujeito
dessa situação é um ser humano
inteiro, não apenas uma estrutura
corpórea carente de substâncias
nutricionais. É um ser que observa
a sociedade no qual está imerso e
almeja o contato e a vivência com
todos os benefícios inerentes ao seu
tempo, pois é um ser social. E nessa
complexa concorrência entre as múltiplas necessidades criadas em nossa
cultura, a necessidade de alimentação
116 FALANDO SÉRIO
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nem sempre é, para o pobre extremo,
a mais importante delas. Ele importase com o que veste, com a qualidade
de sua aparência, com o modelo do
seu telefone celular etc. No limite, ele
come qualquer coisa, mas não usa
qualquer tênis6.
Ao sentir fome, o ser social sente
a falta de todo o conjunto de bens e
serviços de que não dispõe. E, o que
pode parecer mais intrigante do ponto
de vista da pesquisa sociológica, o
faminto, frequentemente, abdica do
alimento em favor de necessidades
menos urgentes para o aspecto biológico, mas prioritárias do ponto de
vista social. A presente proposta, ao
discutir o conceito de extrema pobreza, e propor a sua ampliação, objetiva
se aproximar mais concretamente do
padrão de consumo cotidiano dos
pobres extremos.

R

eferências a esse assunto na
literatura estão presentes já
nos anos 1980. Um exemplo é
a análise de Paul Singer (SINGER, Paul.
Os efeitos da crise econômica sobre o
estado de nutrição dos brasileiros. In:
MINAYO, M. C. de S. (org). Raízes da
fome. 3 ed., Petrópolis, Vozes, 1987)
sobre a fome endêmica (fome estrutural ou contínua). O autor salienta
que existe uma relação estreita entre
fome e renda, ou seja, as pessoas não
comem suficientemente porque lhes
falta dinheiro para adquirir comida.
Para afirmar isso, ele toma por base os
dados do Estudo Nacional de Despesas Familiares (ENDEF) de 1974/1975,
realizado pelo IBGE. Contudo, Singer

o faminto,
frequentemente, abdica
do alimento em favor
de necessidades menos
urgentes para o aspecto
biológico
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atenta para as dúvidas e para o
preconceito presente até mesmo na
análise de especialistas.
“... de que as pessoas não sabem
se alimentar e de que os pobres,
em vez de se alimentarem bem,
com os parcos recursos compram
pinga, televisão a cores, cigarros etc.
e assim continuam subnutridos. Tal
raciocínio leva à conclusão de que
nosso problema não seria a renda das
famílias e sim suas falhas na educação,
repetindo-se aquela famosa estória
de que é pela educação que tudo se
resolve” (p. 51).
Evidentemente, tal entendimento
dificulta análise mais conscienciosa da
questão. O mesmo autor, comparando dados da pesquisa de orçamentos
familiares da Fundação Getulio Vargas
de 1961/1962 com os dados do já
citado ENDEF 1974/1975, verificou
que a população de baixa renda
reduziu em mais de 20% os gastos
com alimentação.
“Então, é de certa forma verdadeiro, não há como negar, que com
o desenvolvimento econômico do
país surgiram outras necessidades
que retiraram recursos usados pelos
pobres para comer. Isso não quer
dizer que eles não sabem o que fazer
ou que estão se iludindo.” (SINGER,
1987, p. 52).
O consumo entre os pobres
não é guiado por lógica econômica
e utilitária (BAUDRILLARD, Jean.
A sociedade de consumo. Lisboa:
Edições 70, 1991.______. O sistema
dos objetos. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2000), que ajusta perfeitamente
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renda e gastos e segue uma linha de
prioridades que vai do “necessário”7
ao “supérfluo”, o que justifica a construção de uma base de informações
úteis para o estudo do “fenômeno
pobreza extrema” e também para
o questionamento do “conceito de
pobreza extrema”. Como já comentado, o tratamento predominante no
Brasil associa-o ao estado de fome,
reduzindo o sujeito ao indivíduo que
deseja exclusivamente a satisfação da
sua necessidade alimentar.
Contudo, as análises da sociologia
do consumo8 e os estudos e pesquisas efetuados por mim a partir de
20019, demonstram que mesmo em
situações de escassez os indivíduos
não ficam totalmente presos à lógica
utilitária. Neste momento, é apropriado esclarecer que, quando se fala em
caráter ilimitado do consumo, está-se
evidenciando que o consumo não é
uma prática meramente econômica,
limitada pela renda. Deve-se considerar, ademais, sua dimensão simbólica. Por necessidades simbólicas
entendem-se os desejos de distinção
social, por um lado, e inserção social,
por outro. Assim, pelo uso ou posse
efetiva de certos bens ou serviços,
os indivíduos podem se distinguir
de grupos sociais que para eles têm
uma imagem negativa; e, ao mesmo
tempo, podem se inserir em grupos
sociais que julgam deter uma imagem
superior no espaço social.
A situação de extrema pobreza
não é uma situação homogênea. Há
diferenças significativas no perfil de
consumo e no padrão de vida dos

indivíduos. Ou seja, consomem (adquirem determinadas mercadorias)
para se tornarem diferentes dos pobres mais empobrecidos ou se inserir
em grupos, que, apesar de pobres,
não estão situados nas faixas mais
inferiores de renda. Ou ainda, consomem visando a imitar, tanto quanto
possível, o modo de vida de grupos
sociais situados em uma situação
intermediária (ou média)10.

É

a partir dessas considerações
que se torna pertinente se investigar a escassez de recursos
materiais é capaz de apagar ou anular
os desejos e as preferências pessoais
e investigar se, para os indivíduos
que vivem em situação de extrema
pobreza, o consumo estaria vinculado
à sobrevivência imediata ou também
visaria a necessidades de ordem
simbólica.
A rotina de trabalho do assistente
social propicia contato direto com o
cotidiano das populações em situação
de pobreza (IAMAMOTO, 1999). Esse
profissional utiliza a visita domiciliar
como forma de conhecimento e/
ou verificação da “necessidade” do
cliente. Através da visita domiciliar,
acompanhada de entrevista minuciosa, pode-se tomar conhecimento da
situação socioeconômica, das condições de vida e trabalho e, entre outras
coisas, dos hábitos de consumo do indivíduo ou família alvo do atendimento profissional. O próprio cotidiano de
trabalho do assistente social permite
atestar que não há homogeneidade
no padrão de consumo no universo
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da pobreza, da mesma forma que tal
homogeneidade não se verifica em
outros estratos da população.
Ao longo de oito anos de trabalho
na área do Serviço Social, pude presenciar entre os profissionais a falta de
embasamento teórico sobre o fenômeno da pobreza. Isso compromete
a qualidade do atendimento prestado
pelas instituições, pois os recursos de
uma instituição, seja ela pública, privada ou não governamental, são sempre
limitados. A distribuição dos recursos
deve, portanto, ser antecedida por
um processo de seleção. Tal seleção
(na etapa neoliberal do capitalismo)
é baseada em critérios cada vez mais
restritivos.
As instituições que prestam atendimento na área de Assistência Social,
dependendo do nível de organização
interna, possuem clara e rigidamente
estabelecidos os critérios de elegibilidade que determinam a escolha do
cliente institucional (WEISSHAUPT,
1988). Os critérios geralmente consideram dados como, renda, local de
residência, ocupação e número de
filhos. Através dos critérios de elegibilidade, a instituição busca selecionar os
mais pobres entre os pobres, ou seja,
aqueles que têm pouca ou nenhuma
chance de adquirir por conta própria
os bens ou serviços dos quais dispõe
a instituição.
A existência de critérios de elegibilidade, por si só, não garante a coerência na distribuição dos recursos. Isso se
dá por questões ligadas à qualificação
dos profissionais que atuam na “execução terminal das políticas sociais”
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(NETTO, 1992). Esses frequentemente
ignoram os critérios institucionais e
manifestam a tendência em observar
única e/ou prioritariamente o padrão
de consumo familiar. Essa avaliação,
contudo, longe de ser criteriosa e
seguir parâmetros previamente definidos e rigorosos, é realizada através
de observação ligeira dos seguintes
aspectos: dimensões da habitação
(cômodo/morador), qualidade da habitação (aspectos físicos), higiene da
habitação, bens de consumo duráveis
(móveis, eletrodomésticos), aparência
dos componentes do grupo familiar
(higiene pessoal, vestuário).

A

rotina conduz ao seguinte
problema: muitos indivíduos
e famílias que, segundo o
critério da renda, estão aptos a receber
determinado benefício ou serviço, têm
seus direitos negados por apresentar
níveis de consumo avaliados como
“satisfatórios” (arbitrariamente). Os
profissionais desconhecem ou ignoram que nas populações pobres
existem diferentes perfis de consumo.
Além disso, essas diferenças são
observadas dentro de uma mesma
faixa de renda. Assim, a eleição para
o atendimento é baseada em noções imprecisas sobre a situação de
pobreza e sobre o próprio conceito
de pobreza. São utilizadas noções do
senso comum como referencial básico
de eleição e, os usuários, muitas vezes,
são excluídos do atendimento por
não serem considerados “carentes”
ou “necessitados”, no olhar arbitrário
do profissional.

Somado a isso se observa que
alguns profissionais justificam a sua
atuação seletiva, focalizada e restritiva,
afirmando que são contra o “assistencialismo” ou que “não o praticam”.
Ora, uma atuação profissional que
procure ser universalizante, que
conceba a prática da viabilização de
recursos como uma forma de redistribuição da riqueza social produzida
coletivamente (FALEIROS, Vicente de
Paula. Serviço Social nas instituições
– hegemonia e prática. In: Saber profissional e poder institucional. 4 ed.
São Paulo: Cortez, 1993.; IAMAMOTO,
Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação
profissional. São Paulo: Cortez, 1999),
de forma nenhuma é assistencialismo.
Interpretações como essa e o próprio desconhecimento do conceito
de pobreza e da sua relação com a
prática do consumo, são problemas
que afetam o processo de execução
das políticas públicas. Diante disso,
a relação entre a extrema pobreza
e o consumo cotidiano merece ser
investigada em suas particularidades
e manifestações aparentes, e ainda
merece ser compreendida nos marcos
de seus determinantes sócio-históricos
mais amplos.
A escolha da cidade de Paranaguá
(PR) como universo da pesquisa de
campo deve-se a dois fatores básicos.
Primeiro, porque a instituição pública
de ensino superior na qual leciono11
localiza-se nessa cidade. Segundo,
porque há em Paranaguá um número
significativo de pessoas em situação
de extrema pobreza. Segundo dados
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do Censo Demográfico 2000 e da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)
2002/2003 do IBGE, Paranaguá possui
46,29% de sua população vivendo em
situação de pobreza12. O Quadro 1 traz
a caracterização geral do município.

Paranaguá pertence à área urbana
não-metropolitana do Paraná. Conforme o Quadro 1, vê-se que o município
possui 127.339 habitantes, entre os
quais 96,7% são residentes em área
urbana. O abastecimento de água

cobre 87,74% dos domicílios. Apenas
2,13% das moradias não contam com
banheiro ou sanitário. Somente 4,39%
das residências não são assistidas
com o benefício da coleta pública de
lixo. A rede de esgoto sanitário atinge

QUADRO 1

CARACTERIZAÇÃO GERAL – MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR
Descrição

Valor	Unidade

Percentual

População (Contagem de 2007: 133.559 habitantes)

127.339

Habitantes

Pessoas residentes – área urbana

122.347

Habitantes

96,07%

4.992

Habitantes

3,93%

Domicílios particulares permanentes

34.530

Domicílios

Domicílios particulares permanentes – forma de abastecimento de água – rede geral

30.295

Domicílios

87,74%

4.235

Domicílios

12,26%

Domicílios particulares permanentes – com banheiro ou sanitário

33.793

Domicílios

97,87%

Domicílios particulares permanentes – sem banheiro ou sanitário

737

Domicílios

2,13%

23.997

Domicílios

69,49%

33.012

Domicílios

95,61%

1.518

Domicílios

4,39%

100.237

Habitantes

Pessoas residentes – área rural
Abastecimento de água

Domicílios particulares permanentes – forma de abastecimento de água – poço,
nascente ou outras formas
Instalação sanitária no domicílio

Esgotamento sanitário
Domicílios particulares permanentes – esgotamento sanitário – rede geral
Destino do lixo
Domicílios particulares permanentes – destino de lixo – coletado
Domicílios particulares permanentes – destino de lixo – outro
Renda
Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade

Salário médio (Rendimento nominal – pessoas residentes - 10 anos ou
mais de idade – com rendimento – médio mensal – municípios vigentes em 2001)			

R$ 674,78

Renda per capita média do município			

R$ 305,36

Pessoas residentes – 10 anos ou mais de idade – rendimento nominal
mensal – sem rendimento – municípios vigentes em 2001

42.711

Habitantes

Pessoas residentes – 10 anos ou mais de idade – com rendimento – municípios vigentes em 2001 57.526

Habitantes

Educação
Pessoas residentes – 10 anos ou mais de idade
Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e
menos de 1 ano de estudo – municípios vigentes em 2001
Pessoas residentes – 10 anos ou mais de idade – alfabetizada

100.237

Habitantes

5.690

Habitantes

94.547

Habitantes

Taxa de alfabetização			

5,40%
94,60%

FONTE: Elaboração própria com base em dados extraídos do Censo demográfico 2000 do IBGE; PNUD, 2000; e Prefeitura Municipal de Paranaguá
(www.paranagua.com.br, acesso em 11/06/2007).
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quase 70% dos domicílios. Os dados
gerais sobre educação mostram que
o município possui 94,60% de sua
população, com 10 anos ou mais de
idade, alfabetizada. O salário médio da
população ocupada é de R$ 674,78 e a
renda per capita média do município
é de R$ 305,36. Considerando esse
último indicador, Paranaguá está em
26° lugar entre os municípios do
Paraná. A primeira posição é ocupada
por Curitiba (renda per capita média
de R$ 850,00), seguida por Maringá
(R$ 465,37) e Londrina (R$ 439,35).
Com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – que leva
em conta como critérios básicos de
classificação a renda, a educação e a
longevidade – pode-se perceber mais
claramente a situação e a posição
relativa de Paranaguá em termos
de qualidade de vida. Segundo o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD, 2000), no
Paraná, Paranaguá fica em 61° lugar,
com um IDH de 0,782, enquanto
Curitiba fica em primeiro lugar, com
um IDH de 0,856.
O Brasil, por sua vez, registra um
IDH de 0,75713. Segundo os critérios da
ONU, o limite entre 0,8 e 1 define um
IDH alto. O valor abaixo de 0,8 define
um IDH médio, e abaixo de 0,5, um
IDH baixo. Comparativamente, Paranaguá aproxima-se mais da situação
brasileira com índice de desenvolvimento humano médio, mas supera o
índice nacional. A cidade se encontra
abaixo de Curitiba, que se enquadra
entre os municípios de alto índice de
desenvolvimento humano.
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Os dados demonstram que Paranaguá não pertence ao rol das cidades de mais baixo IDH do Brasil. No
entanto, a pobreza é uma marca da
cidade e se manifesta intensamente
nas favelas, na ausência de moradia,
nas habitações inadequadas, no
desemprego e subemprego, nas
precárias condições de trabalho, nos
salários insuficientes ou inexistentes,
nos pedintes e, ainda, no número
considerável de pessoas que, não
tendo outra opção, tornam-se catadores de lixo e suportam condições
de trabalho penosas, com baixíssima
valorização e remuneração14.

P

or outro lado, Paranaguá possui o segundo maior porto do
país, que exporta mercadorias
para o mundo inteiro. Tal quadro
permite supor que a cidade é, no
âmbito microscópico, um retrato fiel
da desigualdade brasileira. Ela retrata
com riqueza de detalhes os amplos
aspectos da desigualdade econômica, uma forte marca da sociedade
brasileira, pois sua pobreza se deve
à desigualdade na distribuição dos
recursos que possui (BARROS, Ricardo
Paes de., HENRIQUES, Ricardo e MENDONÇA. A estabilidade inaceitável:
desigualdade e pobreza no Brasil. In:
HENRIQUES, R. (Org.). Desigualdade
e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro:
Ipea, 2000).
A escolha do grupo social que
será alvo da investigação, os catadores de lixo reciclável, deve-se ao
fato de serem eles indivíduos que,
mesmo se o critério de mensuração

for muito restritivo, enquadram-se na
situação de extrema pobreza. A renda
per capita deles, além de incerta,
fica muito abaixo de um quarto de
salário mínimo por mês. Além disso,
estima-se que haja em torno de 600
catadores de lixo reciclável atuando
na cidade 15, o que confirma esse
espaço geográfico como um campo
muito propício para a investigação do
tema proposto.
Não há uma definição única de
pobreza. No entanto, pode-se considerar que o termo se refere a uma
situação de escassez de recursos e
de persistente dificuldade para o
processo de obtenção dos mesmos:
“Ser pobre significa, em termos muito
simples, consumir todas as energias
disponíveis exclusivamente na luta
contra a morte; não poder cuidar
senão da mínima persistência física,
material. Não é exagero: existem
inúmeras relações empíricas indisputáveis, que indicam tal situação”
(ABR ANCHES, Sérgio Henrique.
Política Social e Combate à Pobreza:
a teoria da prática. In: ABRANCHES,
S.H. et al. Política social e combate à
pobreza. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar,
1989, p. 16).
Pobreza é destituição de bens e
serviços necessários à sobrevivência. Diz respeito a uma situação de
escassez de recursos básicos e indispensáveis à vida humana, que insere
o indivíduo em um processo aflitivo:
“Há um núcleo irredutível de privação
absoluta que caracteriza a pobreza e se
traduz, concretamente, por esse conjunto de aflições, no qual se destacam a
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inanição, a desnutrição, a morbidez e a
consequente elevação da mortalidade”
(ABRANCHES, 1989, p. 17).

O

as abordagens
absolutistas, por sua
vez, pressupõem que a
“pobreza” é distinta da
“desigualdade”

tema da pobreza está inserido nas reflexões sobre igualdade e desigualdade social e
o seu debate oscila entre visões que
entendem que a pobreza deve ser
entendida e analisada em termos
relativos, e visões que defendem uma
abordagem absoluta. No primeiro
caso, a população pobre é identificada e ou classificada a partir da sua
relação com a população não pobre,
daí o conceito de pobreza relativa.
O parâmetro para a medição da
pobreza relativa é obtido traçando-se
um padrão médio de renda e de condições gerais de existência para cada
país, região e momento histórico
específicos. Com base nesse padrão
médio adota-se um percentual desse

valor como a linha divisória entre os
pobres e os não pobres. No Reino
Unido, por exemplo, esse percentual
é de 40%; ou seja, naquele contexto
são considerados pobres todos
aqueles indivíduos que vivem com
uma renda mensal abaixo de 40%
da renda média nacional (FERREIRA,
Francisco H. G. & LITCHFIELD, Julie
A. Desigualdade, pobreza e bem-estar social no Brasil – 1981/95. In:
HENRIQUES, R. (Org.). Desigualdade
e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro:
IPEA, 2000).
Esse procedimento torna a definição de pobreza diretamente dependente do seu elemento oposto – a
riqueza. Ou seja, no cálculo da medida
da pobreza relativa há interferência do
nível de renda dos mais ricos. Isso faz
com que o estudo da pobreza relativa
aproxime-se das análises sobre desigualdade econômica.
As abordagens absolutistas, por
sua vez, pressupõem que a “pobreza” é distinta da “desigualdade”, e
adotam um padrão de vida mínimo
como parâmetro de mensuração. Reforçando esse argumento, Hoffmann
(2000) considera mais coerente a
adoção do conceito de pobreza absoluta, pois tal conceito não depende
do nível de renda dos ricos para ser
construído.
A ideia de pobreza está associada
a condições de vida inadequadas
decorrentes de baixos rendimentos.
Como o que é “adequado” depende
do grau de riqueza do país analisado,
há, certamente, um componente relativo no conceito de pobreza. Mas se a
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definição de “ser pobre” depende da
comparação da situação de “pobres”
e “ricos”, o conceito de pobreza se
confunde com o conceito de desigualdade econômica. É mais interessante,
então, usar um conceito de pobreza
absoluta, no qual o grau de pobreza
não seja diretamente dependente do
nível de renda dos ricos (HOFFMANN,
2000, p. 94).
Sendo assim, tem-se que admitir
o caráter arbitrário do conceito de pobreza absoluta e, consequentemente,
do conceito de extrema pobreza. Ou
seja, são noções que se elaboram a
partir de valores mínimos, sempre
no esforço de afastar esses valores de
qualquer outro patamar de condição
de vida humana, pois, do contrário,
aquelas noções se confundiriam com
o conceito de desigualdade.
O estabelecimento de linhas de
pobreza, ou seja, a estratificação
das populações pobres a partir de
limites baseados em valores de renda
máximo e mínimo é necessária para
que se possa mensurar um padrão de
pobreza absoluta. Sobre esta questão
Paulo Roberto Mello de Carvalho
(CARVALHO, Paulo Roberto Mello
de. Os famintos e os miseráveis na
definição dos mínimos sociais da
política social no Brasil dos anos 90.
Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. mimeo)
esclarece: “A mensuração de um
padrão de pobreza absoluta é em
grande parte tributária de um debate
norte-americano a partir da década
de [19]60, quando é definida uma
linha de pobreza oficial, permitindo
aos que se encontram abaixo dessa
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linha, acesso a vários auxílios públicos” (CARVALHO, 1997, p. 14).
Como então a pobreza absoluta é
medida? Certamente estabelecendose uma linha de pobreza, que consiste
em um valor de renda mensal per
capita. Os pobres são todos aqueles
cuja renda mensal pessoal seja menor
do que o valor determinado.

H

á, contudo, certas dificuldades para estabelecer o
valor da linha de pobreza.
Primeiramente, o já citado caráter de
arbitrariedade inerente a esse conceito, torna praticamente inviável calcular
um valor para a linha de pobreza que
seja realmente válido para toda uma
nação. As diversidades internas de um
país, as idiossincrasias regionais, impedem a adoção de um valor universal,
único para a linha de pobreza. Segundo Hoffmann (2000), o valor atingido,
seja ele qual for, influirá nos cálculos
voltados à quantificação da pobreza,
por isso faz-se necessário estabelecer
um parâmetro de pobreza para cada
região de um mesmo país. O autor
aponta uma diferença existente entre
os contextos urbano e rural que pode
dificultar a determinação de um valor
coerente para a linha de pobreza.
Considerando que, na área rural,
os alimentos são mais baratos e o
acesso às outras necessidades, tais
como saúde, educação e transporte, é
mais difícil do que nas áreas urbanas,
a adoção de uma linha de pobreza
baseada no custo dos alimentos “leva
a subestimar a pobreza rural em comparação com a urbana” (HOFFMANN,

as diversidades
internas de um país,
as idiossincrasias
regionais, impedem
a adoção de um valor
universal, único para a
linha de pobreza
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2000, p. 96). Diferenças regionais ultrapassam a dimensão matemática dos
custos dos alimentos, pois também se
fazem presentes na composição da
cesta alimentar, ou seja, nos hábitos
de alimentação que predominam em
cada região do Brasil.
Ferreira e Litchfield (2000) apontam que a maior parte dos estudos
sobre condições de vida no Brasil
com enfoque na pobreza baseia-se no
custo de uma cesta de bens mínimos
necessários à sobrevivência, ou no valor do salário mínimo. Tanto por parte
do governo quanto dos pesquisadores
a tendência que se verifica contemporaneamente no Brasil é a de restringir
a medida do mínimo necessário ao
custo de manutenção da vida, ou seja,
reduzi-lo às necessidades fisiológicas.
Esse procedimento harmoniza-se
muito bem com a visão absolutista
de pobreza.

P

ara Barros, Henriques e
Mendonça (2000) – que avaliam o critério absolutista de
análise como simplificador –, a linha
de pobreza é definida calculando-se a renda familiar per capita que
corresponde ao mínimo suficiente
para a satisfação de necessidades
básicas. Assim, a linha de pobreza
é calculada “considerando os gastos
com alimentação como uma parte
dos gastos totais mínimos, referentes,
entre outros, a vestuário, habitação e
transportes” (BARROS, HENRIQUES
e MENDONÇA, 2000, p. 23).
A linha de indigência, segundo
Carvalho (1997, p.17), é definida
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calculando-se o “custo da cesta básica de alimentos, que, atendendo às
exigências nutricionais mínimas, seja
o bastante para manter uma pessoa
viva”. Logo, os indigentes são aqueles
cuja renda é insuficiente para obter
essa cesta básica de alimentos. Mas,
segundo Sônia Rocha (ROCHA, Sonia. Estimação de linhas de indigência
e de pobreza: opções metodológicas
no Brasil. In: HENRIQUES, R. (Org.).
Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio
de Janeiro: Ipea, 2000. Pobreza no
Brasil: afinal, de que se trata? Rio de
Janeiro, Editora FGV, 2003), no Brasil,
essa associação da indigência à fome
não pode ser tão direta, pois o critério
de classificação predominantemente
utilizado é a renda e não o quadro
nutricional. Contudo, a mesma autora
em outro estudo de data anterior,
sobre a estimação das linhas de pobreza e de indigência comenta:
“A utilização das necessidades
nutricionais para o estabelecimento
da cesta alimentar básica vem sendo
mantida e aperfeiçoada ao longo do
tempo por ser o fundamento conceitual mais sólido quando se trata da
estimação de linhas de pobreza. Os
parâmetros periodicamente divulgados pela FAO16, relativos às necessidades dos diferentes nutrientes dadas
as características dos indivíduos, tanto
físicas (idade, sexo, peso/altura),
como de atividade (conforme desempenhe atividade leve, moderada
ou pesada), são utilizados como base
para o estabelecimento das necessidades nutricionais da população
que se deseja estudar em relação

à incidência de pobreza” (ROCHA,
2000, p. 111).
O Brasil não possui uma linha
oficial de pobreza, contudo, no âmbito da literatura que discute o tema,
verifica-se a utilização das necessidades
calóricas como parâmetro, em vez das
necessidades nutricionais (proteínas,
vitaminas, minerais). Após a determinação das necessidades calóricas
médias de uma área, parte-se para o
cálculo da “cesta alimentar de menor
custo que permita o atendimento
dessas necessidades” (ROCHA, 2000,
p. 113). Esse valor serve de base para a
linha de indigência. Quanto à definição
da linha de pobreza, Rocha (2000) expõe dificuldades metodológicas que se
fazem presentes. A autora observa que
não existem normas para a definição
do consumo adequado (ou mínimo)
de bens não alimentares, ou seja, itens
como vestuário, habitação, transporte,
saúde, educação, entre outros.
Em países do grau de desenvolvimento do Brasil, as despesas com
itens não alimentares em famílias de
baixa renda, representam mais de
50% das necessidades básicas. Ou
seja, representam parte significativa
do orçamento doméstico. O Estudo
Nacional da Despesa Familiar (Endef)
realizado pelo IBGE em 1974/75 e as
Pesquisas de Orçamentos Familiares
(POFs), também do IBGE, realizadas
em 1987/88 e 1995/96 confirmam a
importância proporcional das despesas não alimentares para as famílias
pobres brasileiras:
“Desde o Endef as evidências
empíricas são no sentido de que as
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despesas alimentares no Brasil representam um percentual relativamente
baixo da despesa total, mesmo para
os mais pobres. Essa ‘especificidade
brasileira’ – especialistas que trabalham com dados de diferentes países
insistem que, para os pobres essa
relação se situa em torno de 0,5 – foi
confirmada nas POFs de 1987/88 e
1995/96” (ROCHA, 2000, p. 117).
Apesar de as despesas não alimentares representarem parte significativa
dos gastos em famílias de baixa renda,
elas são tratadas de forma agregada
(soma de dados individuais) e simplificada, em decorrência das dificuldades
existentes para o estabelecimento de
parâmetros de mensuração. Além
disso, Rocha (2000) observa que:
“Certamente a resistência que se
verifica no Brasil a adotar os dados
observados de despesa não alimentar
está associada ao fato de esses conduzirem a linhas de pobreza muito
elevadas, operacionalmente pouco
úteis para delimitação da população
pobre, monitoramento da evolução
da pobreza ou avaliação de impactos
de políticas sociais focalizadas nos
pobres. Nesse sentido, ao estabelecer
linhas de pobreza, diferentes autores
buscam alternativas permitindo chegar
a valores mais baixos que os observados nas pesquisas de orçamento”
(ROCHA, 2000, p. 117).
Como se observa, a dificuldade no
estabelecimento de uma linha de pobreza no Brasil ultrapassa questões de
ordem metodológica. Evidentemente,
uma vez estabelecida uma linha de pobreza, ou seja, construído um marco
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de referência para a separação entre
pobres e não-pobres, e considerando
que o tal parâmetro signifique a linha
divisória entre uma situação satisfatória e uma situação não-satisfatória
de existência humana, espera-se que
haja um direcionamento de gastos
públicos para a parcela da população
que se encontra abaixo do referido
parâmetro. Dessa forma, a dificuldade
aludida diz respeito também a fatores
de ordem política e econômica de
difícil eliminação, pois a linha de
pobreza, por incluir as necessidades
não alimentares no cálculo, eleva o
número de pessoas consideradas
pobres. Esse fato torna a linha de
pobreza uma medida inconveniente,
inviável ou pouco interessante, para
orientar as ações públicas direcionadas
aos pobres no Brasil.

D

ois fatores básicos contribuem para a elevação
do valor das despesas não
alimentares entre os mais pobres no
Brasil: primeiro, o processo crescente
de urbanização; e, segundo, a crescente influência do estilo de consumo das
camadas mais abastadas da população
sobre as camadas mais pobres, fazendo com que a posse de bens duráveis
básicos (fogão, geladeira, televisão,
máquina de lavar etc.) seja verificada
entre os pobres e indigentes, mesmo
que os valores das linhas de pobreza
e indigência sejam estabelecidos em
patamares muito baixos (ROCHA,
2000; ROCHA, S. 2003).
Sabe-se que “A ausência de parâmetros que orientem o que seja o

nível mínimo aceitável de consumo
não-alimentar faz com que o valor
dessas despesas seja definido frequentemente de forma arbitrária”
(ROCHA, 2000, p. 123). Diante de tal
problemática “as alternativas são as
de utilizar a linha de indigência como
parâmetro básico, em vez da linha
de pobreza, ou aceitar a adoção de
uma componente crescentemente
arbitrária no estabelecimento do valor
associado ao consumo não alimentar”
(ROCHA, 2000, p. 119).
Em resumo, na abordagem absoluta, há um valor de renda para que
o indivíduo seja considerado “pobre”,
que se chama linha de pobreza; e
há um valor de renda para que o
indivíduo seja considerado “extremo
pobre” ou “indigente”, que se chama
linha de indigência. Ambas as linhas
correspondem sempre a valores mínimos e arbitrários. Na literatura que
debate pobreza e fome, a indigência
é sinônimo de “extrema pobreza”17. É
esse conceito de extrema pobreza, ligado à fome, que a presente proposta
pretende questionar. Pois, o faminto
tal como construído na literatura econômica, não existe. Existe o ser social
que vivencia a privação de um conjunto amplo de necessidades, entre elas
a necessidade alimentar.
Nesta linha de argumentação, é
importante atentar também para a
heterogeneidade de situações dentro
de uma mesma fração de indivíduos
afligidos pela carência material, pois
nem todos os pobres são iguais, existem diferenças significativas de condições de vida concretas, determinadas
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existe o ser social
que vivencia a
privação de um
conjunto amplo de
necessidades, entre
elas a necessidade
alimentar

por uma multiplicidade de fatores,
que ultrapassa a renda per capita.
Por exemplo, entre os indigentes há
pessoas que convivem cotidianamente
com a sensação de fome, mesmo que
não seja a totalidade delas. Ou seja,
há aqueles que ingerem nutrientes
ou calorias em quantidades inferiores
às recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO). Daí
a importância da medição da intensidade da pobreza. Para determinar a
intensidade da pobreza, é necessário
obter a insuficiência de renda de cada
pobre. Segundo Hoffmann (2000), a
insuficiência de renda “é a diferença
entre a linha de pobreza e o rendimento do pobre” (p. 94). É a distância
da renda do pobre em relação à linha
de pobreza.
Seguindo esse mesmo raciocínio
fornecido por Hoffmann (2000), pode-

se aqui afirmar que a intensidade da
pobreza extrema ou da indigência é
determinada demarcando-se a real
distância que existe entre a renda individual do indigente e o valor da linha
de indigência. Contudo, defende-se
aqui que a intensidade da indigência
expressa em um número, não é indicador seguro da intensidade das aflições
diárias desses indivíduos. Trata-se de
pessoas que suportam no seu dia a dia
todas as conseqüências sintomáticas
de um consumo deficiente de calorias
ou nutrientes essenciais; e que levam
uma vida mergulhada na ausência
e/ou precariedade de diversos bens
e serviços de consumo considerados
essenciais na nossa sociedade ou na
nossa cultura e, portanto, usados e ou
acessados extensivamente pela maior
parte da população urbana.
Sérgio Henrique Abranches (1989),
ao analisar a pobreza, atenta para seus
aspectos mais tenebrosos como fome

e morbidez, mas não perde de vista
o fato de que existem necessidades
humanas não materiais. Ele afirma
que a pobreza possui como parâmetro
estruturador a privação absoluta, que
“define-se pela carência extremada
de quaisquer meios para satisfação
das necessidades primárias ligadas à
sobrevivência física e à sanidade da
pessoa e dos familiares a ela dependentes” (p. 17). O autor, ao incluir
em seu conceito de pobreza, o item
sanidade do indivíduo (e dos que
dele dependem), está reconhecendo
que as necessidades “básicas” ou
“primárias” não são restritas à mera
manutenção biológica. Para reforçar
seu argumento, Abranches (1989)
busca apoio na economia liberal
clássica e comenta:
“Mesmo nas formulações mais
liberais, há o reconhecimento de que
as necessidades ditas “básicas” não
podem se resumir apenas àquelas
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ligadas à pura sobrevivência física.
Devem incluir, necessariamente, a
persistência física em condições tais
que as necessidades biológicas sejam
satisfeitas em grau adequado à prevenção de seqüelas derivadas da má
alimentação, garanta-se a salubridade
do meio ambiente, abrigo adequado,
ações de saúde preventiva e assistência médica. Mas devem contemplar
também, além disso, a satisfação de
outras necessidades, cultural ou socialmente determinadas, que definem
um mínimo de bem-estar e a garantia
dos meios que permitam alterar as
chances de vida futura, a começar pela
educação elementar” (ABRANCHES,
1989, pp. 17-18).
A consideração de que o estabelecimento do mínimo necessário
à subsistência humana deve ir além
de necessidades meramente físicas
ou biológicas e contemplar elementos de ordem cultural ou ligados ao
costume não é algo recente. Segundo
Abranches (1989), desde Adam Smith
já existem referências e discussões
sobre a questão: “A definição de
Smith18 pode ser considerada como o
marco teórico a partir do qual evoluiu
o tratamento da questão das necessidades sociais dos trabalhadores na
economia política liberal. Segundo ele,
necessários não são apenas os produtos indispensáveis à manutenção da
vida, mas todos aqueles cuja carência
represente uma situação indecente ou
indigna, de acordo com o costume do
país...” (p. 18).
Nos últimos anos percebe-se que
os valores que delimitam as linhas
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de pobreza e indigência vão sendo
reduzidos gradativamente, fazendo
com que tais parâmetros caiam
(CARVALHO, 1997). Essas alterações
não são sem consequências, pois
produzem diferenças na quantificação
dos pobres e indigentes e têm efeitos
nos gastos governamentais direcionados ao atendimento desta camada da
população. A tendência do governo
brasileiro é a de adotar as medidas que
produzem estatísticas mais amenas e,
com isso, reduzir seus gastos e suas
responsabilidades. Essa postura de
rebaixar os limites dos mínimos sociais
pode estar ligada a “...uma redução
das expectativas coletivas em relação
ao que a sociedade considera como
mínimo socialmente aceitável, como
padrão de vida mínimo de uma grande parcela da população brasileira”
(CARVALHO, 1997, p. 18).
Dessa forma, observa-se que,
apesar dos autores que estudam a
pobreza no Brasil reconhecerem os
limites e a arbitrariedade ineliminável
da abordagem absolutista do tema, é
mais ou menos consensual que esta
abordagem é a mais adequada, pois
permite gerar estimativas mais viáveis
do ponto de vista da formulação de
políticas sociais.

W

anderley Guilherme dos
Santos (SANTOS, Wanderley Guilherme dos.
Cidadania e Justiça: a política social
na ordem brasileira. 3 ed., Rio de
Janeiro, Campus, 1994) salienta que
os institutos de pesquisa não estão
voltados para a coleta de dados cru-

ciais que permitiriam construir um
diagnóstico o mais preciso possível do
estado social da nação. Ao contrário,
a pesquisa (produção de dados úteis)
está ligada aos interesses do governo,
que são tomados como “problemas
de governo”. Estes são traduzidos em
perguntas que serão direcionadas à
realidade. Essas perguntas, por sua
vez, são subordinadas ao nível de
percepção e aprofundamento teórico
dos conceitos que orientam sua elaboração. Considerando que o governo
brasileiro enfatiza, entre as disciplinas
sociais, a economia, os dados produzidos serão direcionados para a
dimensão econômica e demográfica,
de um modo que dificulta a análise
social. Nas palavras do autor:
...os problemas (...) devem ser
traduzidos em perguntas precisas,
às quais são uma decorrência do
arcabouço conceitual que está, em
realidade, por trás de todo sistema
gerador de informações... Dependendo de como se definam os conceitos
mencionados, o sistema gerador de
informações formulará perguntas
diversas, obtendo, em consequência,
respostas distintas. Vale a pena observar que o refinamento conceitual
de um dado sistema produtor de
informações é função da sofisticação
crítica das disciplinas sociais que dão
origem aos conceitos. (SANTOS,
1994, p. 44)
O mesmo autor, como parte do
esforço de contribuir para o processo
de elaboração do diagnóstico social
do Brasil a partir de uma concepção
mais ampla de justiça social, propõe
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uma “matriz das desigualdades” que
inclui treze itens como elementos
fundamentais do bem-estar coletivo:
“expectativa de vida, propriedade,
renda, educação, saúde, habitação,
serviços básicos (saneamento, água,
luz, telefone), emprego (oportunidade, estabilidade, segurança), bemestar (previdência social etc.), lazer e
amenidades (museus, parques etc.),
segurança pessoal (crimes, tóxicos),
mobilidade social e participação
política” (SANTOS, 1994, p. 47). O
autor considera indispensável que
todos esses itens sejam avaliados
do ponto de vista de como estão
distribuídos pelas diversas categorias
da população, tais como: urbana/
rural, região, sexo, raça, ocupação e
faixa etária.
Evidentemente, a citada “matriz
das desigualdades”, como o próprio
nome indica, é resultante de uma
concepção relativa da pobreza, que
considera o fenômeno pobreza como
fator da desigualdade social. Nessa
linha, a pobreza é entendida como
intrínseca à sociedade capitalista19, e
tal situação configura-se a partir de
lacunas verificadas em amplos aspectos da vida humana. Desse modo,
percebe-se que a matriz elaborada
por Santos (1994) caminha no sentido
de perceber a pobreza e seu principal
sujeito (a pessoa em situação de pobreza) de forma ampliada.
Ou seja, o autor trata o tema a
partir de uma perspectiva de totalidade20, pois reconhece o agente desse
fenômeno como um ser social (historicamente situado, membro de certa
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classe social etc.) e compreende a
pobreza, seja extrema ou não, como
algo que destoa do Bem-estar Coletivo (SANTOS, 1994), e não como algo
remoto, independente. Em direção
oposta está a abordagem absolutista
sobre o tema, que pode ser definida
como uma visão restrita, que trata a
pobreza como algo passível de ser
isolado, exatamente como Durkheim
(DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 13 ed., São Paulo,
Companhia Editora Nacional, 1987)
propõe o isolamento do fato social e
seu tratamento como coisa.
É com base nessa matriz das
desigualdades, mais especificamente
no seu segundo componente – “propriedade” –, que nos apoiamos para
investigar a posse efetiva de objetos e
as perspectivas de aquisição de bens
pelos catadores de lixo da cidade de
Paranaguá. Tais objetos ou bens são
entendidos como “propriedades”, pois
o próprio autor ao propor uma linha
de interpretação para a sua matriz
esclarece:
“Os 13 componentes discriminados podem ser, ainda, desagregados,
e, em verdade, devem ser, conduzindo à identificação cada vez mais
precisa da natureza e magnitude
dos problemas sociais. A dimensão
“propriedade”, por exemplo, cobre
itens tão díspares como “posse
de terra” e “títulos sobre haveres
físicos”, além de um conjunto de
valores que poderia ser designado
como “bens vendáveis”, incluindo
joias, objetos de arte e similares”
(SANTOS, 1994, p. 48).

Vê-se que Wanderley Guilherme
dos Santos (1994), na tentativa de
imprimir mais amplitude e rigor à
sua abordagem sobre pobreza e desigualdade, abre um campo frutífero
de análise para o lugar dos objetos na
constituição e/ou composição orgânica do bem-estar humano. Esse é o
campo temático da presente proposta
de pesquisa, ou seja, o conjunto de
objetos que os indivíduos possuem
pertence ao amplo espectro de itens
do bem-estar coletivo.

Q

uando aqui se fala em composição orgânica do bem-estar, importa-se o termo
“orgânica, da análise marxiana sobre
a composição do capital. Para Marx
(MARX, Karl. Introdução à crítica da
economia política. (Para a crítica
da economia política). In: ______.
Manuscritos econômico-filosóficos e
outros textos escolhidos. 4 ed. São
Paulo: Nova Cultural, 1987.______.
O Capital: crítica da economia política
São Paulo: Nova Cultural, 1988. v. 1 2), a composição do capital tem duplo
sentido. Da perspectiva do valor o capital é composto por capital constante
e capital variável. Simplificando, esse é
o ponto de vista do valor dos meios de
produção e da soma global dos salários, quantificável em valor monetário,
e denominada de “composição-valor
do capital”. Da perspectiva da matéria,
o capital é composto por meios de
produção e força de trabalho viva.
Ou seja, é o ponto de vista técnico,
expresso em somatório de objetos
(máquinas, matérias-primas etc.) e
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energia humana (força de trabalho), e
é denominada de “composição técnica
do capital”.
Marx (1988, p.178) chama a composição-valor do capital de “composição orgânica do capital”, por entender
que a composição-valor inclui em si
mesma a composição técnica, pois o
valor monetário, nesse caso específico,
só se justifica se tiver base material,
concreta para existir.
Aproveitando o percurso efetuado
pela análise marxiana, caminha-se aqui
no esforço de entender o “macrovalor
justiça social, ou bem-estar coletivo”
proposto por SANTOS (1994, p.
46), como algo que tem sua composição orgânica a ser desvendada,
aprofundada, medida, quantificada
e qualificada. O bem-estar coletivo
no Brasil pode ter sua composição
orgânica estudada em seu aspecto
do valor e da matéria. É nesse campo de possibilidades que se situa o
tema da presente proposta: a posse
de objetos (elemento desagregado
do componente “propriedade”),
entendida como item do bem-estar
nas situações de extrema pobreza; e
a análise da relação entre o indivíduo
e tais objetos, nas perspectivas (1) do
valor (neste caso, preço de mercado),
(2) da matéria (o objeto em si, na
sua forma material, que satisfaz uma
necessidade material) e (3) do significado (o sentido do objeto, que satisfaz
uma necessidade imaterial, simbólica).
Essa é uma discussão que entrecruza
os temas pobreza e consumo.
O consumo é uma atividade humana capaz de satisfazer necessidades
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de sobrevivência material e também
necessidades simbólicas. Marx (1987),
na introdução do seu famoso escrito
“Para a crítica da Economia Política”,
discute a produção material, historicamente situada e socialmente
determinada. Ou seja, a produção que
se realiza por indivíduos sociais que
vivem e se movimentam em um grau
determinado de desenvolvimento
sócio-histórico. Em seu estudo, a produção consiste numa apropriação da
natureza pelo indivíduo humano que
ocorre no interior de uma determinada forma de sociedade. Esta forma de
sociedade específica confere formato
também específico à produção. A
produção, a distribuição o intercâmbio e o consumo não são analisados
como coisas abstratas, descoladas da
sociedade, da história e do sujeito
histórico. Também não são analisados
como elementos independentes uns
dos outros:
“O resultado a que chegamos não
é que a produção, a distribuição, o intercâmbio, o consumo, são idênticos,
mas que todos eles são elementos de
uma totalidade, diferenças dentro de
uma unidade. A produção se expande
tanto a si mesma, na determinação
antitética da produção, como se
alastra aos demais momentos. O
processo começa sempre de novo
a partir dela. Que a troca e o consumo não possam ser o elemento
predominante, compreende-se por
si mesmo. O mesmo acontece com
a distribuição dos produtos. Porém,
como distribuição dos agentes de
produção, constitui um momento

da produção. Uma forma determinada da produção determina, pois,
formas determinadas do consumo,
da distribuição, da troca, assim como
relações determinadas destes diferentes fatores entre si” (MARX, 1987,
p. 15 – grifos do autor).

S

eguindo esta linha, Marx
(1987) analisa o consumo
como algo intimamente ligado à produção, visto que a produção é
o elemento predominante entre todos
os outros. Assim, o autor, ao discorrer
sobre as múltiplas relações existentes
entre produção e consumo, desvenda
o consumo. Demonstra que no ato da
produção há consumos de diversas
ordens: de força de trabalho (energia
vital humana), de instrumentos de
trabalho (que são submetidos a certo
desgaste) e de matérias-primas (que
têm sua forma exterior totalmente
alterada na produção).
Portanto, o processo de produção
é entendido como um processo, em
si mesmo, também de consumo.
Verifica-se uma identidade entre
produção e consumo, onde a produção é imediatamente consumo e o
consumo é imediatamente produção.
Este consumo produtivo é diferente do
consumo propriamente dito, que é o
consumo realizado pelo consumidor
final. O consumo propriamente dito é
entendido “como antítese destrutora
da produção” (MARX, 1987, p. 9).
Há um movimento mediador
entre produção e consumo. Assim, a
produção é mediadora do consumo,
pois ela cria os materiais ou objetos
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que serão consumidos. Na produção,
o sujeito (trabalhador) se coisifica.
O consumo, por sua vez, é também
mediador da produção, pois cria os
sujeitos para os produtos gerados
na produção. No consumo, o objeto
criado se personifica. Nas palavras
do autor: “O produto recebe seu
acabamento final no consumo. Uma
estrada de ferro em que não se viaja
e que, por conseguinte, não se gasta,
não se consome, não é mais que uma
estrada de ferro dynamei, e não é
efetiva. Sem produção não há consumo, mas sem consumo tampouco há
produção” (MARX, 1987, p. 9).
Essa citação chama a atenção
para a importância do consumo no
funcionamento global do sistema
capitalista e vale lembrar que a maisvalia é gerada no ato da produção,
mas somente é realizada no ato da
circulação (MARX, 1988). Considerando que as mercadorias circulam
para chegar a “algum lugar”, ou seja,
não circulam em torno de si mesmas,
pode-se afirmar que a circulação que
não conduz ao consumo também
não tem seu sentido plenamente
realizado. A realização da mais-valia
depende da venda do produto, que
é portador de um valor de troca. Por
sua vez, o produto também é portador
de um valor de uso, e este valor de
uso só é plenamente realizado no
uso efetivo, que constitui o consumo
propriamente dito.
A relação que existe entre produção e consumo caracteriza-se pela
dependência mútua – sem produção
não há consumo e vice-versa. Apro-

fundando essa noção, Marx (1987)
afirma que o consumo produz a
produção...
“...porque o produto não se torna
produto efetivo senão no consumo;
por exemplo, um vestido converte-se
efetivamente em vestido quando é
usado; uma casa desabitada não é, de
fato, uma casa efetiva; por isso mesmo
o produto, diversamente do simples
objeto natural, não se confirma como
produto, não se torna produto, senão
no consumo. Ao dissolver o produto, o
consumo lhe dá seu retoque final, pois
o produto não é apenas a produção
enquanto atividade coisificada, mas
também objeto para o sujeito em
atividade” (MARX, 1987, p. 9 – grifo
do autor).

O

consumo gera a produção
não só porque fornece efetividade ao produto, mas
também porque, continuamente,
cria a necessidade de uma nova
produção. Portanto, o consumo é
o fundamento ideal que incentiva e
move a produção.
“O consumo cria o impulso da
produção; cria também o objeto que
atua na produção como determinante
da finalidade. Se é claro que a produção oferece o objeto do consumo
em sua forma exterior, não é menos
claro que o consumo põe idealmente
o objeto da produção, como imagem
interior, como necessidade, como
impulso e como fim. O consumo cria
os objetos da produção de uma forma
ainda mais subjetiva. Sem necessidade
não há produção. Mas o consumo
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produz a necessidade” (MARX, 1987,
p. 10 – grifos do autor).
Nestas palavras, percebe-se claramente a dimensão subjetiva do consumo. O consumo cria a necessidade
ao gerar no indivíduo, mais especificamente no seu sistema ideal, a forma
interior da necessidade. O objeto (o
produto) não é necessário apenas
porque atende a uma necessidade
imediata, material. O objeto atende
a uma necessidade imaterial, posta
idealmente, e localizada no interior
do sujeito que consome21.

M

arx (1987), ao trazer à luz
a dimensão simbólica do
consumo e apresentá-lo
como determinante da produção, não
está, de modo nenhum, contradizendo sua ideia de que a produção é o
momento predominante de todo o
processo. Primeiramente, é a produção que fornece os objetos ao consumo: “Um consumo sem objeto não
é consumo. Assim, pois, a produção
cria o consumo nesse sentido” (MARX,
1987, p. 10). Em segundo, a produção
determina o modo de consumo. A
citação seguinte expõe a explicação
do autor sobre esta segunda condição
de determinação da esfera produtiva
sobre o consumo:
“Mas não é somente o objeto
que a produção cria para o consumo. Determina também seu caráter,
dá-lhe seu acabamento (finish). Do
mesmo modo que o consumo dava
ao produto seu acabamento, agora
é a produção que dá o acabamento
do consumo. Em primeiro lugar, o
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objeto não é um objeto em geral,
mas um objeto determinado, que
deve ser consumido de uma certa
maneira, esta por sua vez mediada
pela própria produção. A fome é a
fome, mas a fome que se satisfaz com
carne cozida, que se come com faca
ou garfo, é uma fome muito distinta
da que devora carne crua, com unhas
e dentes. A produção não produz, pois

gasta muita luz e o telefone comum
não me interessa... Gostaria de ter
um celular, porque hoje é o que todo
mundo quer e quem não tem está
atrasado”. Essa fala deixa claro que
o desejo deste chefe de família de
possuir um telefone celular ultrapassa,
em muito, a mera necessidade de
comunicação.
O consumo do celular, neste

unicamente o objeto do consumo,
mas também o modo de consumo,
ou seja, não só objetiva, como subjetivamente. Logo, a produção cria o
consumidor” (MARX, 1987, p. 10).
Assim, a produção, ou, mais especificamente, o modo de produção
determina também o modo de consumo, permitindo que ele incorpore um
determinado significado. Um exemplo
disso diz respeito à sofisticação dos
meios de comunicação operada na
contemporaneidade. Tal sofisticação
torna o uso dos meios de comunicação cada vez mais complexo e cada
vez mais carregado de significados.
Para efeito de ilustração, vale citar
a declaração de um chefe de família de
18 anos obtida por ocasião daquelas
entrevistas prévias já aludidas na nota
22. Esse jovem declarou uma renda
mensal de um salário mínimo, e sua
família é composta por quatro pessoas
(pai, mãe e dois filhos). Sua casa não
possui banheiro, geladeira e telefone.
Ao ser indagado sobre a ordem de
importância desses três itens e qual
deles ele gostaria de adquirir primeiro,
sua resposta foi a seguinte: Nada disso
é importante para mim. A descarga do
banheiro gasta muita água, a geladeira

caso, estaria mais satisfazendo a uma
necessidade imaterial – a necessidade
de não se sentir “atrasado” diante das
outras pessoas. Neste caso, a observação feita por Marx (1987) sobre a
fome, também pode ser feita sobre
a necessidade de comunicação. Por
exemplo, se comunicar por meio de
viajantes que levam mensagens não
é o mesmo que comunicar-se por
meio de um telefone celular. Ou seja,
o celular – objeto determinado, de
um modo de produção determinado
e de uma época histórica determinada – tem o poder de satisfazer a
uma necessidade de comunicação
mais complexa, determinada por um
estágio de desenvolvimento produtivo
específico.
Finalmente, em terceiro, a produção determina o consumo porque
gera no consumidor a necessidade
dos produtos.
“A produção não se limita a fornecer um objeto material à necessidade,
fornece ainda uma necessidade ao
objeto material. Quando o consumo
se liberta da sua rudeza primitiva – e
não o fazer seria ainda o resultado
de uma produção que se mantivesse
num estádio de primitiva rudeza –, o
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próprio consumo, enquanto impulso,
é mediado pelo objeto. A necessidade
que sente deste objeto é criada pela
percepção do mesmo. O objeto de
arte, tal como qualquer outro produto,
cria um público capaz de compreender a arte e de apreciar a beleza.
Portanto, a produção não cria somente
um objeto para o sujeito, mas também
um sujeito para o objeto” (MARX,
1987, p. 10).
Desse modo, se a produção
não põe o objeto, o consumo não
pode efetivar-se nem do ponto de
vista material, nem do ponto de vista
simbólico, pois não se pode consumir
uma mercadoria ainda não produzida
e tampouco pode-se desejar algo que
não se concebe a existência concreta.
Além disso, a produção também cria
um público capaz de consumir os
objetos que produz; a produção cria
os sujeitos para os seus objetos.
A citação também deixa explícito
que os sujeitos passam a necessitar
dos objetos na medida em que os
percebem. Daí, pode-se extrair o
seguinte: o consumo é mediado pelo
objeto e a mediação entre sujeito
(consumidor) e objeto (de consumo)
se faz por meio da percepção. Logo,
sem a percepção (por parte do sujeito)
não há o consumo.
Jean Baudrillard (1991), em sua
obra “A sociedade de Consumo”,
dedica-se ao estudo do consumo
e investiga a natureza desse e das
mercadorias objetos de consumo.
Nessa obra, o autor reconhece o papel
determinante da produção e deixa
claro que os objetos (mercadorias)
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existentes no mercado capitalista contemporâneo, apesar de aparentarem
certa independência e/ou existência
próprias, são fruto do trabalho humano e são dominados pela lei do valor
de troca:
“Os objectos não constituem
nem uma flora nem uma fauna. No
entanto, sugerem a impressão de
vegetação proliferante e de selva em
que o novo homem selvagem dos
tempos modernos tem dificuldade
em reencontrar os reflexos da civilização. A fauna e a flora que o homem
produziu, que o assediam e atacam
como nos maus romances de ficção
científica, importa descrevê-las rapidamente tais como as contemplamos
e vivemos – sem olvidar jamais que
elas, no fausto e na profusão correspondentes constituem o produto
de uma actividade humana, sendo
dominadas, não por leis ecológicas
naturais, mas pela lei do valor de
troca” (BAUDRILLARD, 1991, p. 16 –
grifos do autor).
Na sociedade capitalista o consumo desempenha papel fundamental
no sentido de promover o crescimento
e o desenvolvimento. Não é por acaso
que nesse sistema o consumo é tão
incentivado. Segundo Baudrillard
(1991), o mercado utiliza determinadas estratégias para apresentar seus
produtos ao consumidor, visando a
seduzi-lo e capturá-lo. Os produtos
são apresentados cada vez mais em
conjunto, de forma a realçar a sua
abundância e a sua existência enquanto coletividade. A própria relação do
consumidor com os objetos de con-

sumo foi transformada radicalmente,
sofisticando-se, complexificando-se e
adquirindo significados:
“Raros são os objectos que hoje
se oferecem isolados, sem o contexto de objectos que os exprimam.
Transformou-se a relação do consumidor ao objecto: já não se refere a
tal objecto na sua utilidade específica,
mas ao conjunto de objectos na sua
significação total. A máquina de lavar
roupa, o frigorífico, a máquina de lavar
louça etc., possuem um sentido global
e diferente do que têm individualmente como utensílios” (BAUDRILLARD,
1991, p. 17).

A

ssim, os objetos significam
mais para o consumidor em
termos de totalidade do que
individualmente. Isto pode estar
relacionado à crescente importância
que o significado da mercadoria tem
adquirido para o consumidor em
detrimento da sua utilidade. Ou seja,
esta transformação que foi operada
na relação entre consumidor e objeto
refere-se à progressiva valorização do
significado do objeto. O impulso de
consumir é cada vez mais mediado
pela percepção de que o objeto é
portador de um significado e cada vez
menos mediado pelo fator objetivo
da utilidade. A percepção da imensa
variedade de objetos de consumo
como uma totalidade é facilitada pela
figura do shopping center, pois este
espaço agrega praticamente todos os
tipos de mercadorias e serviços, desde
alimentos e vestuário até cultura e lazer, misturando elementos diversos de
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forma homogeneizada e compactada.
O shopping também favorece o
fortalecimento da percepção da mercadoria como elemento portador de
um significado. Por essas razões, Baudrillard (1991) refere-se a tal espaço
como um “amálgama de signos”. Em
sentido figurado a palavra amálgama
diz respeito à “mistura de elementos
que, embora diversos, contribuem
para formar um todo” (FERREIRA,
Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio eletrônico século XXI. São
Paulo: Nova Fronteira, 1999). Assim,
apesar da diversidade incontestável
dos ambientes de consumo modernos, configurou-se a imagem de um
todo em que um signo total é consumido através de signos parciais.

O

signo ou símbolo é “aquilo
que, por um princípio de analogia, representa ou substitui
outra coisa” ou “aquilo que tem valor
evocativo, mágico ou místico” (FERREIRA, 1999). A dimensão simbólica
do consumo é tratada por Baudrillard
(1991) pela expressão “mentalidade
de consumo”. Dizer que o consumo
possui uma mentalidade equivale,
pelo menos em parte, a dizer que ele
é governado por pensamentos. Dentro
dessa linha argumentativa, o consumo
é governado por uma mentalidade
primitiva, por um pensamento mágico,
baseado na crença da onipotência dos
signos, ou seja, o consumo se passa
em uma instância mais imaginária do
que real, de modo que “na prática
quotidiana, os benefícios do consumo
não se vivem como fruto do trabalho
132 FALANDO SÉRIO
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ou de processos de produção; vivem-se como milagre” (BAUDRILLARD,
1991, p. 22 – grifo do autor).
O símbolo (ou signo), como já foi
dito, define-se como algo que possui
valor mágico e milagroso. Admitir
que o pensamento mágico dirija o
consumo é o mesmo que admitir que
o indivíduo, ao consumir, está voltado
mais para o símbolo do que para a sa-

entidade total que se faz apreender
pela abundância. Tal abundância é
portadora do signo da felicidade. O
consumidor só pode experimentar
e consumir o signo da abundância
em toda a sua plenitude quando tal
experiência encontra-se cortada ou
desvinculada de suas determinações
materiais e objetivas. Tal desvinculação
obviamente nunca se opera na prática,

tisfação de uma necessidade material.
Este aspecto do consumo é importante para que se possa compreender por
que os bens de consumo ofuscam ou
deixam na sombra o fato de serem
eles mesmos frutos de processos
de trabalho. Passam a impressão de
serem caídos do céu.
“Os bens de consumo apresentam-se, pois, como poder apreendido
e não como produtos trabalhados. E,
de maneira mais geral, a profusão
dos bens experimenta-se, depois de
cortada das determinações objectivas,
como uma graça da natureza, como
maná e benefício do céu. (...) Porque,
apesar da abundância se tornar quotidiana e banal, continua a viver-se
como milagre diário, na medida em
que se revela, não como produzida,
arrancada e conquistada, no termo
de um esforço histórico e social, mas
como dispensada por uma instância
mitológica benéfica, de que somos
os herdeiros legítimos: a Técnica, o
Progresso, o Crescimento etc.” (BAUDRILLARD, 1991, p. 22-23 – grifos do
autor).
Dito de outra maneira, o conjunto dos bens disponíveis chama a
atenção do consumidor como uma

pois os bens de consumo de qualquer
natureza resultam sempre de algumas
horas de trabalho humano e, se são
apresentados como mercadorias, têm
que possuir um valor de troca.
A desvinculação aludida é algo,
portanto, que só é possível na vivência
individual, na experiência “mágica”
do consumo de símbolos. Baudrillard
(1991) ao colocar em evidência a dimensão simbólica do consumo, toma
cuidado para não subestimar o aspecto da materialidade (ineliminável) da
sociedade capitalista. Ele comenta:
“Não quer isso dizer que a nossa
sociedade não seja, antes de mais,
objectivamente e de modo decisivo,
uma sociedade de produção, uma
ordem de produção, por consequência, o lugar da estratégia econômica e
política. Mas, quer-se também significar que nela se enreda uma ordem
do consumo, que se manifesta como
ordem da manipulação dos signos.
Em tal medida, é possível traçar o
paralelo (sem dúvida, arriscado)
com o pensamento mágico, porque
ambos vivem de signos e ao abrigo
dos signos” (BAUDRILLARD, 1991, p.
23 – grifos do autor).
Claro está, portanto, que as pes-
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soas vivem em um mundo real, um
mundo de produção, onde são rodeadas por mercadorias reais. Contudo,
vive-se constantemente a recusa da
realidade e busca-se abrigo nos signos. O autor chega a essa conclusão
por meio da análise, também, das
comunicações de massa, afirmando
que os meios de comunicação não
fornecem a realidade ao consumidor
e, sim, a “vertigem da realidade”. A
partir desta constatação, Baudrillard
(1991) define o que ele chama de
“praxis do consumo”:
“A relação do consumidor ao mundo real, à política, à história, à cultura,
não é a do interesse, do investimento,
da responsabilidade empunhada –
também não é a da indiferença total,
mas sim a da curiosidade. Segundo
o mesmo esquema, pode afirmar-se
que a dimensão do consumo até aqui
por nós definida, não é a do conhecimento do mundo, nem igualmente
a da ignorância completa: é a do
desconhecimento” (BAUDRILLARD,

1991, p. 25 – grifos do autor).
Considerando que o comportamento básico do consumidor diante
dos objetos de consumo de todo
tipo (de alimentos e roupas até
informações e imagens) é pautado
basicamente pela curiosidade e pelo
desconhecimento, mais uma vez,
confirma-se a dimensão simbólica
do consumo. Por meio do consumo
o indivíduo relaciona-se com o real
através da recusa desse real e da
busca desenfreada pela apreensão
de signos.

A

lgumas contradições referentes ao fator abundância
(disposição de bens cada vez
mais numerosos) são sinalizadas por
Baudrillard (1991) e merecem aqui ser
destacadas. Primeiramente, o autor
salienta que há uma estreita relação
entre a abundância e o prejuízo. Ou
seja, os progressos representados
pela abundância ocorrem simultaneamente à multiplicação de prejuízos
cada vez mais graves – a destruição
do ambiente natural (poluição), a
desvalorização acelerada de produtos
e máquinas e a intensa mobilidade
(instabilidade/insegurança) da força
de trabalho. Tais prejuízos são consequências do desenvolvimento tecnológico e industrial e da própria estrutura
de consumo que ele engendra.
O modo de vida proposto pela
sociedade de consumo é baseado
na abundância e na apresentação de
novidades em um ritmo cada vez mais
acelerado. Contudo, nem todos são
capazes de acompanhar tal ritmo. Não
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acompanhar é, efetivamente, estar
fora do modo de vida socialmente
proposto como modelo. A produção
de uma camada populacional incapaz
de acompanhar e usufruir os bens
e serviços inerentes à sociedade
capitalista contemporânea, ou seja, a
produção de pobres é algo intrínseco
ao sistema. Esta questão é levantada
por Baudrillard (1991), que considera
a pobreza e todo o conjunto de prejuízos já citados aqui, como elementos
permanentes do crescimento. Em suas
palavras:
“Encontramos o mesmo problema
a propósito da pobreza, da “reserva”
de pobreza que as sociedades de
crescimento “arrastam atrás de si”
como tara, constituindo um dos seus
“danos” mais graves. É preciso admitir
a hipótese de que todos esses prejuízos se inserem nalgum lado como
factores positivos, como factores
permanentes do crescimento, como
impulso da produção e do consumo.
(...) É em virtude das taras ocultas;
dos desequilíbrios, dos prejuízos, dos
vícios relativos a um sistema racional
que o sistema real de facto prospera”
(BAUDRILLARD, 1991, p. 37).
O autor não está se referindo apenas à pobreza. Ele fala dos prejuízos
como um todo que são resultantes da
processualidade do desenvolvimento
do sistema. Para ele, tais prejuízos são,
ao mesmo tempo, negativos e positivos, na medida em que, mesmo sendo
reconhecidos como prejuízos, têm o
poder de impulsionar a produção e o
consumo.
A abundância também mantém
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uma estreita relação com o desperdício. Segundo Baudrillard (1991),
quando se parte de uma definição
simplista do consumo, ou seja, uma
definição de caráter moral que se
baseia unicamente na utilidade e
inutilidade dos bens, a relação entre
desperdício e abundância não pode
ser devidamente compreendida. A
concepção moralizante do consumo
enfatiza o valor de uso dos objetos,
considerando que tudo que foi produzido para o uso deve ser efetivamente
usado, aproveitado. O desperdício
seria uma loucura ou, no mínimo,
uma disfunção.

D

aí pode-se arriscar a seguinte
análise: a concepção moral
do consumo baseia-se numa
lógica racionalista e econômica, na
qual os gastos devem ser realizados
segundo motivações objetivas e
seguindo uma ordem de prioridades
que vai do necessário ao supérfluo. Tal
concepção constitui-se num solo fértil
e propício para brotar os julgamentos,
frequentemente estreitos e preconceituosos, dirigidos ao comportamento
do consumidor, em especial do consumidor de baixa renda. Deste ponto,
surge a noção de que o pobre tem
que racionalizar seus gastos ao ponto
de dirigi-los única e exclusivamente
para um consumo de necessidades
básicas, ou voltado para a sobrevivência material. Dentro dessa visão
considera-se uma “disfunção” ou um
comportamento irresponsável a opção
ou preferência por um telefone celular
antes de bens como geladeira ou

todas as
classes sociais
enquadram-se
na lógica
do desperdício
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alimentos de qualidade, por exemplo.
É preciso ficar claro que todas
as classes sociais enquadram-se na
lógica do desperdício. Nem mesmo as
populações mais miseráveis escapam
disso. Não é o nível de renda que
comanda necessariamente as práticas.
A dimensão simbólica do consumo é
tão real que se manifesta também nas
situações adversas à prática material
do consumo, ou seja, nas situações
onde o recurso monetário é escasso.
A ênfase puramente na utilidade
simplifica o entendimento do consumo e, portanto, deve ser revista. O homem necessita do excesso para existir,
de modo que o desperdício não é algo
irrelevante e/ou que possa ser tratado
do ponto de vista moral. O desperdício
é um fenômeno que faz parte de todas
as sociedades humanas e, ao menos
por isso, deve ser objeto de atenção
mais rigorosa: “Todas as sociedades
desperdiçaram, dilapidaram, gastaram e consumiram sempre além do
estrito necessário, pela simples razão
de que é no consumo do excedente
e do supérfluo que, tanto o indivíduo
como a sociedade, se sentem não só
existir, mas viver” (BAUDRILLARD,
1991, p. 38).
Esta afirmação reforça, pois, o
quanto é complexa a categoria consumo. Ao admitir-se que é no consumo
do excedente/supérfluo que o indivíduo tem a possibilidade de sentir sua
existência e sua vida, está-se admitindo
também que o consumo possui, além
de uma dimensão racional e utilitária,
uma dimensão simbólica e de sentido.
Daí, o questionamento de Baudrillard
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(1991) a respeito da relação entre
abundância e desperdício:
“...um dos problemas fundamentais postos pelo consumo é o seguinte:
os seres organizar-se-ão em função
da sobrevivência ou em função do
sentido, individual ou colectivo, que
dão à sua vida? Ora, o valor de “ser”,
valor estrutural, pode implicar o
sacrifício de valores econômicos. E semelhante problema não é metafísico.
Encontra-se no centro do consumo
e pode traduzir-se assim: no fundo,
a abundância só terá sentido no
desperdício?” (BAUDRILLARD, 1991,
p. 39 – grifos do autor).
Desta forma, ao se falar em abundância não se está falando do estritamente necessário, e sim do excedente.
É o desperdício que dá sentido à
abundância. Em outros termos, para
que a abundância se torne um valor,
para que seja de fato abundância
“...é preciso que haja não o bastante,
mas demasiado – importa que se
mantenha e manifeste uma diferença
significativa entre o necessário e o
supérfluo...” (BAUDRILLARD, 1991,
p. 40 – grifo do autor). Ou seja,
contraditoriamente, é o desperdício
que confere significado à abundância,
não a utilidade. Segundo Baudrillard
(1991), a própria produção não se
orienta em função do valor de uso ou
da durabilidade dos objetos, mas, sim,
em função da morte e obsolescência
destes:
“Sabe-se ainda que a ordem da
produção não sobrevive a não ser
ao preço de semelhante extermínio,
de perpétuo “suicídio” calculado

do parque dos objectos, e que tal
operação se baseia na “sabotagem”
tecnológica ou no desuso organizado
sob o signo da moda. A publicidade
realiza o prodígio de um orçamento
considerável gasto com o único fim,
não de acrescentar, mas de tirar o
valor de uso dos objectos, de diminuir
o seu valor/tempo, sujeitando-se ao
valor/moda e à renovação acelerada”
(BAUDRILLARD, 1991, p. 42 – grifos
do autor).

S

endo assim, apesar do momento atual ser pautado pela
raridade, é o desperdício que
orienta o sistema econômico capitalista, pois o desperdício e a destruição
são fatores que impulsionam o crescimento. Neste âmbito, o consumo
configura-se como elemento mediador entre produção e destruição.
A partir do tema das raridades
pode-se adentrar na questão da
diferenciação social. Para Baudrillard
(1991), a época contemporânea faz
surgir novas raridades. No seu ponto
de vista, a crescente generalização
do consumo de bens e serviços para
a massa da população, faz com que
o acesso aos objetos deixe de ser o
único critério de distinção da posição
social dos indivíduos.
Essa tendência se verifica na
medida em que o acesso aos bens
manufaturados e serviços de primeira
necessidade atinge a camadas cada
vez mais amplas da sociedade. Isso,
obviamente, não é indicativo de redução da desigualdade, esta entendida
aqui como imanente ao sistema. Tal
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generalização indica apenas que o
desenvolvimento urbano-industrial
engendra novas raridades, transferindo a base da distinção entre as classes
sociais para outros critérios, outros
objetos, outros bens.
“A influência do meio urbano e
industrial faz aparecer novas raridades: o espaço e o tempo, a verdade,
a água, o silêncio... Determinados
bens, outrora gratuitos e disponíveis
em profusão, tornam-se bens de luxo
acessíveis apenas aos privilegiados, ao
passo que os bens manufacturados
ou os serviços são oferecidos em
massa. (...) Os objectos de consumo
corrente tornam-se cada vez menos
significativos da categoria social, e até
mesmo os rendimentos, na medida
em que as maiores disparidades se
vão atenuando, vêem diminuir o seu
valor como critério distintivo” (BAUDRILLARD, 1991, p. 56).

Q

uando o autor fala em atenuação das disparidades
sociais, isso deve ser lido
com cautela. Na verdade, o conjunto
da sua obra caminha no sentido de
demonstrar que os prejuízos em geral,
incluindo pobreza e desigualdade, são
inseparáveis do sistema capitalista e
da sociedade de consumo. É necessário reconhecer que foi no sistema
capitalista que, de fato, ocorreu uma
fantástica generalização do acesso
a bens e serviços dos mais variados
tipos para parcelas cada vez mais
significativas de pessoas. Na raiz desse
fenômeno, nunca antes visto com tal
amplitude na história, estão, como
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ressalta Hobsbawm (HOBSBAWM,
Eric. Era dos extremos: o breve século
XX - 1914-1991. São Paulo: Companhia
das Letras, 1996), a predominância
da população mundial que vive em
cidades (urbanização), a generalização
do acesso ao sistema escolar (aumentando as possibilidades de acesso à
informação) e a produção em larga
escala, que promove o barateamento

mogeneização e de igualdade perante
as pessoas.
Porém, tal igualdade é apenas uma
ilusão que se manifesta na aparência,
ao nível da cotidianidade mais superficial. A mesma ilusão ocorre com a
educação, a partir da generalização do
acesso à escola. No entanto, o simples
saber ler e escrever não indica quase
nada em termos de igualdade entre

dos custos e a conseqüente redução
de preços. Contudo, ao mesmo tempo
em que isso tem que ser reconhecido,
também é importante que se atente
para a tendência concentracionista
do sistema que gera a pobreza. Estes,
contrariando a tendência geral, não
têm acesso aos objetos de consumo
com facilidade, nem mesmo ao básico
para a sobrevivência.
As populações pobres e miseráveis,
mesmo não tendo suas necessidades
básicas amplamente satisfeitas, não
dispensam o consumo de bens tais
como televisão, aparelho de som, DVD
e telefone celular. O fato de pessoas
muito pobres terem acesso a bens de
consumo relativamente sofisticados
e cujos preços são relativamente elevados pode indicar que o consumo é
uma via legítima de homogeneização
social, ou de atenuação das diferenças,
desigualdades e disparidades. Todo
o cuidado deve ser tomado a esse
respeito, pois, segundo Baudrillard
(1991), isso não é verdadeiro. Para
ele, o fato de indivíduos de classes
sociais extremas utilizarem os mesmos
objetos e os mesmos produtos, até
contribui para que o consumo seja
visto e entendido como meio de ho-

as pessoas. Tanto o consumo quanto
a escola, apesar de aparentemente
encobrirem as disparidades sociais,
são instituições de classe:
“Surge a tentação de admitir o
consumo e a participação crescente
nos mesmos (?) bens e nos mesmos
(?) produtos, materiais e culturais,
como correctivo para a disparidade
social, a hierarquia e a discriminação
sempre maior do poder e das responsabilidades. De fato, a ideologia
do consumo, de modo análogo à da
escola, desempenha bem semelhante
papel (isto é, a representação que
se tem da igualdade total perante a
máquina elétrica de barbear ou ao
automóvel – como também a que se
tem da igualdade total a respeito da
escrita e da leitura). Sem dúvida, toda
a gente sabe hoje virtualmente ler e
escrever, toda a gente tem (ou terá)
a mesma máquina de lavar roupa e
compra os mesmos livros de bolso.
No entanto, semelhante igualdade
é puramente formal: apesar de se
referir ao mais concreto é abstrata”
(BAUDRILLARD, 1991, p.57-58).
O autor completa sua argumentação sinalizando que os objetos em
si, individualmente, consumidos isola-
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damente, não têm sentido. Ou seja, o
consumo do automóvel, da máquina
de lavar roupa, do aparelho elétrico
de barbear, do telefone celular, entre
outros, só adquire sentido distintivo
e serve para indicar posições mais
privilegiadas na escala social quando
se dá em determinado contexto, numa
determinada configuração e, o que é
mais importante, quando se dá em
conjunto. Portanto, os objetos consumidos isoladamente não indicam
nada em termos de distinção social. É
a “constelação” de objetos que possui
sentido (BAUDRILLARD, 1991).

N

a medida em que o consumo
é instituição de classe e seu
sentido distintivo apenas
se materializa numa perspectiva de
conjunto, a posse de um objeto sofisticado, em si mesmo, além de não
indicar posição de prestígio, pode, em
certos casos, fazer do indivíduo um
alvo de críticas e julgamentos negativos. Está-se aqui fazendo referência,
particularmente, àqueles que vivem
em situação de pobreza ou miséria e
optam por comprar, por exemplo, um
tênis de marca famosa. Isso confirma
que o terreno do consumo é repleto
de sentido.
A linha de argumentação adotada
até aqui permite que o consumo seja
compreendido além das fronteiras
da necessidade puramente material.
Assim, a lógica social do consumo “...
não é a da apropriação individual do
valor de uso dos bens e dos serviços
(...); também não é a lógica da satisfação, mas a lógica da produção e da
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manipulação dos significantes sociais”
(BAUDRILLARD, 1991, p. 59 – grifos
do autor).
Considerando que a lógica social do consumo escapa da pura e
simples materialidade, dois aspectos
são fundamentais para a análise do
mesmo: primeiro, consumo como
processo de significação e de comunicação – como uma linguagem – e,

(no sentido lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o
indivíduo, quer filiando-o no próprio
grupo tomado como referência ideal
quer demarcando-o do respectivo
grupo por referência a um grupo de
estatuto superior” (BAUDRILLARD,
1991, p. 60).
Se não são os objetos, materialmente falando, que são consumidos,

segundo, consumo como processo
de classificação e de diferenciação
social – como valor distintivo (BAUDRILLARD, 1991). Para a presente
proposta de estudo, os dois aspectos
são importantes, pois se entende
como pressuposto que o comportamento ou prática de consumo do
indivíduo (até mesmo em situação de
pobreza) é pautado pelo fundamento
do significado do objeto consumido
e pelo fundamento de comunicação,
de troca de mensagens entre o indivíduo e aqueles que o circundam.
O próprio significado do objeto
consumido só pode realizar-se plenamente se tal consumo ocorre em
sociedade, diante de outros, num
processo de comunicação e troca de
mensagens significativas no contexto
das relações sociais. Todavia, mesmo
reconhecendo a importância do consumo como forma de comunicação,
pretende-se enfatizar o fundamento
de classificação e diferenciação social,
pois é neste nível que o consumo
assume sua dimensão ilimitada. Nessa
linha, o princípio básico de análise
da categoria consumo é o seguinte:
“Nunca se consome o objecto em si
(no seu valor de uso) – os objectos

está-se afirmando (e reafirmando) que
o consumo é uma prática não material.
Logo, o lado simbólico do consumo
mais uma vez é posto em evidência:
“... não são os objetos e os produtos
materiais que são objeto de consumo:
estes são apenas objeto da necessidade e da satisfação. (...) O consumo,
pelo fato de possuir um sentido, é uma
atividade de manipulação sistemática
de signos” (BAUDRILLARD, 2000, p.
206).
A dimensão do sentido, do significado, é apontada por Douglas
& Isherwood (DOUGLAS, Mary;
ISHERWOOD, Baron. El mundo de
los biens: hacia una antropologia del
consumo. México: Grijalbo, 1990)
como a função essencial do consumo.
O consumo é uma atividade que serve
para pensar, pautando as próprias
relações sociais. O consumidor tem
como objetivo construir um mundo
inteligível, no qual ele possa se reconhecer utilizando como veículo as
próprias mercadorias que são alvo de
sua escolha pessoal. O cotidiano dos
indivíduos é repleto de rituais. Viver
sem rituais seria viver sem significados
precisos. As mercadorias e os bens
são componentes fundamentais dos
outubro • Novembro • dezembro 2009 137
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a prática do
consumo é
vivenciada como
escolha livre, por
isso, o indivíduo se
inscreve na ordem
das diferenças de
modo relativo
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rituais humanos, e o consumo é um ritual, que tem a capacidade de conferir
sentido aos acontecimentos cotidianos
(DOUGLAS & isherwood, 1990).

V

oltando-se à questão da classificação e da diferenciação
social, vê-se que o processo
de diferenciação social, presente ou
embutido na atividade de consumo “...surge como processo social
fundamental por cujo intermédio
cada qual se insere na sociedade...”
(BAUDRILLARD, 1991, p. 60 – grifos
do autor). É necessário olhar para essa
afirmação com o máximo de cuidado.
Assim, se o processo de diferenciação
social é apontado como um processo
social fundamental, isso equivale a
dizer que ele é um processo social
básico, essencial, necessário. Ou seja,
é elemento essencial e necessário da
sociedade. Além disso, por meio dele
o indivíduo se insere na sociedade.

Consequentemente, pode-se afirmar
que a prática do consumo, por ser
um veículo de diferenciação social,
também é um processo social fundamental.
Segundo Baudrillard (1991), o
processo de diferenciação social possui um aspecto vivido e um aspecto
estrutural. O aspecto estrutural escapa
ao controle dos indivíduos e sua base
é ligada à renda, ao cálculo, ao valor
de uso, à satisfação de necessidades.
Em geral, os economistas prendem-se
a esse aspecto para analisar os movimentos do sistema do consumo, especialmente para explicar a tendência
sempre forte de o consumo acelerar-se
e expandir-se. A visão dos economistas
é construída com base no crescimento
de bens e de rendimentos. Ou seja,
o crescimento econômico eleva os
rendimentos individuais e tal elevação
alarga as possibilidades de consumo.
De que forma? A elevação da renda
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provoca o surgimento de novos bens
e também provoca uma melhoria na
qualidade dos mesmos. Isso deve ser
frisado: os economistas relacionam
renda e qualidade, de modo que
o crescimento da renda conduz ao
melhoramento da qualidade.
A rigorosa análise de Baudrillard
(1991) chama a atenção para a tese
implícita nesse pensamento: quanto
mais se ganha, quanto maior a renda,
maiores e melhores são os padrões de
consumo efetivos e as perspectivas
futuras de consumo. Para o autor,
esta tese só pode ser fruto de uma
concepção que se baseia no crescimento de bens e rendimentos, o que
é bem diferente de uma concepção
cuja base é a relação e a diferenciação
por símbolos.
Desta forma, para uma adequada
compreensão do campo do consumo,
em especial, para o entendimento
do consumo como uma atividade de
manipulação sistemática de signos,
Baudrillard (1991) propõe que a diferenciação social seja analisada a partir
do seu aspecto vivido:
“O consumidor vive as suas condutas distintivas como liberdade
e como aspiração, como escolha,
e não como condicionamento de
diferenciação e de obediência a
um código. Diferenciar-se equivale
sempre a instaurar a ordem total das
diferenças, que constitui sem mais o
facto da sociedade total e ultrapassa
inelutavelmente o indivíduo. Ao distinguir-se na ordem das diferenças, o
indivíduo restabelece-a, condenandose, portanto, a inscrever-se nela só de
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modo relativo. Cada indivíduo vive
os próprios lucros sociais diferenciais como lucros absolutos e não o
constrangimento estrutural que está
na origem da permuta das posições
e da permanência da ordem das
diferenças” (BAUDRILLARD, 1991, p.
60 – grifos do autor).
A vivência da diferenciação do
consumidor é pautada pela liberdade.
A prática do consumo é vivenciada
como escolha livre, por isso, o indivíduo se inscreve na ordem das diferenças de modo relativo, e não de modo
absoluto, matemático, subordinado ao
constrangimento estrutural rígido. É
este condicionamento de relatividade
que explica o caráter ilimitado do
consumo: “...é este condicionamento
de relatividade que é determinante,
na medida em que é por referência a
ele que a inscrição diferencial jamais
terá fim. Só ele explica o caráter fundamental do consumo, o seu caráter
ilimitado – dimensão inexplicável por
meio de uma teoria das necessidades
e da satisfação...” (BAUDRILLARD,
1991, p. 60 – grifos do autor).
Assim, para que se possa compreender a prática do consumo
como veículo de distinção social,
como portadora de uma dimensão
simbólica, não se pode permanecer
preso à já referida visão econômica
que subordina e vincula o consumo
exclusivamente ao elemento renda.
Deve-se reconhecer a relevância da
dimensão econômica sem, contudo,
torná-la absoluta. A explicação da
prática do consumo tem que libertarse da lógica da satisfação e da neces-

sidade e deve ser buscada no interior
da lógica da diferenciação. Dentro
dela, o consumidor é induzido indefinidamente à busca de novos signos,
ou seja, a sua insatisfação é sempre
renovada, sua insatisfação é definitiva,
permanente (BAUDRILLARD, 1991).
Esse caráter ilimitado do consumo
não encontra explicação dentro dos
limites do cálculo matemático e do
valor de uso.

E

m Baudrillard (1991), o processo de crescimento produz
concomitantemente bens e
necessidades, mas esta produção não
ocorre no mesmo ritmo. Ele esclarece
que a produção de bens tem seu ritmo
baseado na produtividade industrial, e
a produção de necessidades, por sua
vez, tem seu ritmo baseado na lógica
da diferenciação social. Em outros
termos, as necessidades de consumo
possuem uma dinâmica própria de
produção caracterizada por uma
“mobilidade ascendente e irreversível”
(BAUDRILLARD, 1991, p. 62).
Esse é o ponto crucial da presente
proposta. Ou seja, o ponto que permite localizar na dinâmica interna das
necessidades de consumo o próprio
caráter ilimitado da prática do consumo. As necessidades são uma função
lógica da diferenciação social, por
isso são ilimitadas, crescem em ritmo
acelerado e incontrolável. Essa noção
é facilmente aceita e/ou compreendida quando se refere às camadas e
grupos sociais que não convivem com
o problema da escassez de recursos,
porém, para os grupos que são atinoutubro • Novembro • dezembro 2009 139
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gidos pela pobreza, essa noção do
caráter ilimitado do consumo pode
gerar questionamentos e dúvidas. É
exatamente neste aspecto que se procura tocar: entende-se que a dimensão
simbólica do consumo manifesta sua
presença tanto entre os não pobres,
quanto entre os pobres.

T

odavia é necessário olhar
com cuidado para esse caráter
irreprimível das necessidades.
É importante que se tenha claro que
algum tipo de influência o fator renda
exerce sobre o universo das necessidades. Especialmente nas faixas de
renda onde a situação de escassez
de recursos materiais atinge níveis
extremos. Pode parecer contraditório
questionar o limite de algo já admitido,
no nível da análise, como ilimitado.
Tal questionamento pode sugerir ou
aparentar certa contradição na análise
apresentada. Mas é justamente o contrário que se pretende aqui. O objetivo
é reforçar a tese de que a dimensão
simbólica do consumo também se faz
presente em situações adversas, como
é o caso da pobreza material.
Portanto, visando a uma adequada
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apresentação da linha argumentativa
adotada, deve-se destacar e reiterar
a dimensão simbólica da prática do
consumo, bem como reforçar que
essa dimensão mantém sua validade
no universo particular e específico
da extrema pobreza, muito embora assuma contornos relativos. A
pobreza não é capaz de limitar o
padrão de consumo do indivíduo a
ponto de impedi-lo de consumir bens
considerados supérfluos. Em outros
termos a baixa renda impõe limites
ao consumo, mas não é capaz de
anular a dimensão de significado do
consumo e não consegue anular no
indivíduo o desejo e a necessidade
de diferenciação social.
A respeito do comportamento
das necessidades diante de situações sociais objetivas de penúria, o
próprio Baudrillard (1991) apresenta
alguns argumentos que apontam
no sentido de admitir limites para o
caráter ilimitado ou o componente
incontrolável da prática do consumo:
“Claro está, é preciso admitir (com
os diversos inquéritos efectuados a
tal respeito, em especial, acerca das
necessidades culturais) certa inércia

sociológica das necessidades; quer
dizer, certa indexação das necessidades e das aspirações relativas à
situação social adquirida (e nunca
aos bens oferecidos, como pensam
os teóricos do condicionamento)”
(BAUDRILLARD, 1991, p. 63 – grifos
do autor).
Subestimar a face simbólica
do consumo é considerar que os
consumidores agem de forma semiautomática, sendo motivados apenas
por fatores cognitivos como preço e
desempenho, e não se deixam influenciar por motivações emocionais.
Não se pode descartar que condições
objetivas de vida podem influenciar
a dinâmica essencialmente simbólica
(incontrolável e ilimitada) da prática
do consumo. Contudo, a influência
limitante das condições materiais de
vida não impede que as necessidades
se prolonguem para além das possibilidades objetivas postas.
andrea.natan@hotmail.com
A articulista é professora de Sociologia do
Departamento de Ciências Humanas da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de
Paranaguá (FAFIPAR)
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notas
1. A Organização das Nações Unidas esta
beleceu em 2000, no documento conhecido
como Declaração do Milênio, 10 Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM), e o
primeiro deles prevê que os países cheguem
ao ano de 2015 com metade da proporção de
pobres que possuíam em 1990.
2. Dados da PNAD 2007 (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios), publicados em www.
ipea.gov.br, acesso em 16/11/2008.
3. Fonte: BARROS, HENRIQUES & MENDONÇA
(2000, p. 32).
4. Todos os conceitos sociológicos que ao longo
dessa Justificativa são apenas citados serão
retomados e problematizados na parte inti
tulada “Recorte Teórico” da presente proposta
de pesquisa.
5. O fato de o próprio sistema capitalista não
garantir ou dificultar o acesso e o efetivo uso
de certos bens e serviços reconhecidos como
essenciais, é outra questão. A proposta aqui é a
de contribuir para a construção de um conceito
de extrema pobreza que contemple os amplos
aspectos inerentes ao ser social e histórico.
6. Essas são conclusões dos seguintes estudos
realizados pela proponente, como parte de suas
atividades de dedicação exclusiva na Universidade
Estadual do Centro-Oeste/PR (UNICENTRO) e
na Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e
Letras de Paranaguá (FAFIPAR): ROCHA, A. V.
S. S. A prática de consumo de chefes de famí
lia que vivem em situação de pobreza (2004);
ROCHA, A. V. S. S. A prática de consumo e sua
dimensão simbólica (2006) e ROCHA, A. V. S.
S. Perspectivas de consumo de indivíduos de
baixa renda: uma análise do caráter ilimitado do
consumo em moradores da Baixada do Jardim
Araçá - Paranaguá-PR (2008).
7. O termo “visão social de mundo” é de LÖWY
(LÖWY, Michael. Ideologias e ciência social. São
Paulo, Cortez, 1991) e é utilizada pelo autor
para substituir a palavra ideologia.

8. Refere-se aqui em especial à BAUDRILLARD
(1991); e DOUGLAS & ISHERWOOD (1990).
9. Refere-se aqui, entre outros, aos trabalhos
já citados na nota 8.
10. Adota-se aqui a conceituação de Rodolfo
Stavenhagen (STAVENHAGEN, Rodolfo. Estrati
ficação social e estrutura de classes (um ensaio
de interpretação). In: VELHO, O. G. C. A. et alii.
Estrutura de classes e estratificação social. 5 ed.,
Rio de Janeiro, Zahar, 1974), segundo a qual o
conceito de “classe média” não tem validade
dentro da teoria marxista das classes sociais.
Para o autor, o que existe é um grupo de pessoas
que vivem em uma “situação intermediária” na
sociedade.
11. A proponente leciona a disciplina de Socio
logia Geral na Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras de Paranaguá (FAFIPAR).
12. Fonte: Mapa da Pobreza e Desigualdade
– Municípios Brasileiros, 2003. IBGE. Dispo
nível em http://www.ibge.gov.br. Acesso em
22/09/2009.
13. Disponível em http://www.ipea.gov.br. Acesso
em 11/06/2007.
14. Informações contidas em ROCHA, A. V. S.
S. Perspectivas de consumo de indivíduos de
baixa renda: uma análise do caráter ilimitado do
consumo em moradores da Baixada do Jardim
Araçá - Paranaguá-PR. (2008).
15. Segundo dados da Prefeitura Municipal
de Paranaguá, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, 2009, existem 35 catadores na Co
operativa Nova Esperança, 35 catadores na
Associação dos Recicladores de Paranaguá, 55
catadores dispersos cadastrados na prefeitura,
que vendem sua coleta para atravessadores,
e aproximadamente 475 pessoas residindo no
aterro sanitário da cidade.
16. Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação.

17. Em O capital, Marx referiu-se a essa parcela
da população na sociedade capitalista usando
a expressão “camada lazarenta da classe tra
balhadora”.
18. SMITH, A. An Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations, R. H. Campbell
e A. S. Skinner (orgs.), 2 vols. Oxford, Clarendon
Press, 1976, pp. 869-870.
19. Alguns aspectos do vínculo existente entre
pobreza e capitalismo se encontram em ROCHA,
Andréa Vieira Siqueira S. (2003), pp. 9-47.
20. “A categoria metodológica da totalidade
significa a percepção da realidade social como
um todo orgânico, estruturado, no qual não
se pode entender um elemento, um aspecto,
uma dimensão, se perder a sua relação com o
conjunto” (LÖWY, 1991, p. 16).
21. Este argumento marxiano se confirma
perfeitamente na realidade contemporâ
nea. A proponente verificou isso na etapa
de coleta de dados da pesquisa de mestrado
em 2003, quando foram realizadas algumas
entrevistas prévias para testar o questionário.
Nestas entrevistas, foi observada a presença
do impulso de consumir carregado de simbo
lismo, ao ponto de, por vezes, este impulso
de consumo estar totalmente desvinculado
da necessidade material. Para exemplificar,
pode-se citar o caso de um jovem chefe de
família, de 22 anos, que, diante da limitação
imposta por sua baixa renda, optou por com
prar um aparelho de som com CD ao invés de
uma geladeira para a sua casa. Ele afirma: “—
Pago R$84,00 de prestação por este aparelho
de som. Não tenho muito tempo para ouvir
música, também não posso comprar muitos
CDs, mas gosto do aparelho. Ele é bonito.”
Ao ser indagado sobre o motivo pelo qual ele
não possui geladeira, respondeu: “— Nós não
precisamos de geladeira. Além disso, gasta
muita luz e não temos muito o que guardar
nela... só massa de tomate e feijão cozido.”
(ROCHA, A. 2003, p. 67).
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M

ais de vinte anos após a
promulgação da Constituição de 1988, é oportuno revisitá-la. À época,
no exercício do cargo de
ministro da Previdência
Social, pasta que abrangia as áreas da Previdência, Saúde, e Assistência
Social, acompanhei de perto os longos trabalhos
da sua elaboração, liderados pelo inigualável vigor cívico do deputado Ulysses Guimarães. Ao
construir as bases para a edificação de uma ampla rede de proteção social, o capítulo revolucionário da Seguridade Social serviu de inspiração
para a denominada “Constituição Cidadã”, expressão cunhada pelo ilustre e saudoso Ulysses
no ato da entrega do texto constitucional à Nação brasileira.
Colaboramos na elaboração do capitulo
com o eminente senador Almir Gabriel, relator na comissão de sistematização do capitulo
da Seguridade Social. Menciono, em especial, a
participação dos servidores do ministério Celecino de Carvalho Filho, Custódio de Matos
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e Maria Emília de Azevedo Rocha, que, com
dedicação exemplar, saber específico, e, sobretudo, civismo e paixão com a causa da justiça
social no Brasil, cooperaram com o relator na
estruturação do capítulo mais marcante capitulo da Constituição.
O Brasil tem consciência de ter construído
ao longo da história uma sociedade marcada por
desigualdades sociais injustificáveis, com o exercício efetivo dos direitos sociais negados, de fato,
a grande maioria dos brasileiros. A seguridade
social procurava inverter esta dramática situação ao introduzir no texto constitucional um
elenco de direitos indispensáveis ao pleno exercício da cidadania. Foram lançados, sem dúvida,
os alicerces de um novo pacto social capaz de
gerar, no tempo, as condições objetivas necessárias à realização plena da cidadania para todos,
fazendo cessar o apartheid social que ainda segue como um estigma do país.
Foram institucionalizados princípios que
visavam a assegurar para todos acesso universal
à saúde, amparo social em situação de carência,
permanente ou eventual, e garantia de renda
constante por perda da capacidade de produzi-
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cia No
previdên

a Constituição determinou
que o enfrentamento
da pobreza deveria
converter-se em compromisso
público irrenunciável

la pelo trabalho, que resumem, na sua essência,
o escopo do capitulo.
Para financiar os gastos decorrentes do exercício efetivo destas garantias, a Constituição
instituiu três contribuições sociais específicas,
de natureza distinta dos tributos, destinadas exclusivamente a custear as despesas com a seguridade social: contribuição sobre folha de salário,
contribuição sobre lucro líquido das empresas e
contribuição sobre faturamento. Posteriormente, por emenda constitucional, foi criada mais
uma contribuição social específica para cobrir
os gastos com a saúde – a CPMF. O tributo
foi justificado, à época, pelo descumprimento
sistemático do texto constitucional em relação
ao destino vinculado das contribuições criadas
exclusivamente para financiar os gastos com a
seguridade social, entre os quais, de maneira expressa, se incluía o direito à saúde.
Base de um pacto político coletivo visando à
inclusão social, a totalidade das receitas derivadas das contribuições sociais destinava-se, integralmente, aos cofres da União Federal, que não
as partilhava nem com os estados, nem com os
municípios. Para que não se reduzissem nunca

os gastos previstos nos diversos programas, em
caso de eventual diminuição de suas receitas por
efeito de ciclos econômicos recessivos, a Constituição autorizou expressamente a elevação das
alíquotas das contribuições sociais no correr do
exercício financeiro em curso. Dessa forma, em
caráter excepcional, as receitas foram adequadas
às despesas, Não se usou, portanto, o expediente
convencional de se cortar gastos para ajustá-los
à arrecadação verificada.
A excepcionalidade se justificava pelo caráter imperativo dos dispêndios com a seguridade social, ditada pelo significado exemplar dos
objetivos sociais visados. Em última instância, a
Constituição determinou que o enfrentamento
da pobreza deveria se converter em compromisso público irrenunciável, a contrapartida do
dever da sociedade de financiar a inclusão social
dos excluídos.
Em nenhum momento, desde que promulgada, a Constituição foi respeitada em relação
aos recursos vinculados ao financiamento da seguridade social, o que, inclusive, deveria ser objeto de um orçamento próprio. Os diversos governos que se sucederam sequer ensaiaram dar,
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honestamente, cumprimento ao mandamento
constitucional. Desviaram, sistematicamente,
parte substancial das receitas das contribuições
sociais para cobertura de gastos distintos da
previsão constitucional, expediente que sempre
foi utilizado para denunciar a falência do sistema previdenciário publico. A multiplicidade de
fontes concebidas para financiar a seguridade
social é a evidência mais robusta de que a folha
de salário, exclusivamente, não daria conta do
pagamento da aposentadoria dos trabalhadores
urbanos do mercado informal e da massa dos
trabalhadores rurais. Deixá-los de fora, além de
descumprir regra constitucional, seria absurda
iniquidade, em uma hora em que o país estava
sendo passado a limpo.
Na medida em que a economia rural se modernizar e o mercado de trabalho se formalizar
– só o crescimento econômico acelerado será
capaz de precipitar estas mudanças – é que a
seguridade social estará em condições de dispensar, em parte, as fontes alternativas para cobertura do conjunto de benefícios que concede.
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P

rocurar cumprir o preceito constitucional original que instituiu
a seguridade social, como chave
mestra de uma nova aliança política entre povo e elite é o primeiro passo para um debate consistente sobre o tema da seguridade.
Só assim a discussão ganharia clareza centrada, não no explorado tema do déficit
ou do rombo da previdência dos trabalhadores
do mercado, mas na eliminação das distorções,
iniqüidades e inconsistências conceituais. Estas,
sim, afetam a funcionalidade do regime de aposentadoria, tanto público como privado. Por
essa razão, merecem mudanças que acentuem o
caráter seletivo do sistema, destinado, em principio, a cobrir a aposentadoria dos que percebem,
na ativa, até dez salários. Este universo abrange
mais de 90% da massa assalariada brasileira.
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Ressalte-se que alguns desses benefícios, por
força de iniquidades acumuladas, têm caráter
claramente assistencial.
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A Previdência Social, em seu regime básico,
é sócia do crescimento econômico, com equidade social. A fonte para o seu custeio é a massa de
salários paga aos trabalhadores em atividade. Se
a economia crescer à taxa que se espera, em torno de 6% ao ano, o discurso sobre o rombo da
previdência perderá, em definitivo, a sua força e
cairá no vazio.
A equiparação do direito à aposentadoria
do trabalhador rural ao trabalhador urbano representou, em si mesmo, um fantástico avanço
social. Ampliou a renda do aposentado do campo que nunca havia contribuído para o sistema.
Representou também uma significativa transferência de renda da cidade para o meio rural.
Consequentemente, criou renda constante no
campo, o que colaborou para reduzir o fluxo
migratório para as cidades saturadas.
É evidente que o regime da aposentadoria
do trabalhador rural não poderia ser contributivo como é da essência do regime do trabalhador urbano. Teria, assim, que ser atendido com
recursos das contribuições sociais, parcialmente

desviadas da sua finalidade constitucional para
acudir o equilíbrio das contas públicas, dogma
supremo que dominou o desempenho do estado brasileiro nos últimos anos. Não obstante
diversas tentativas para eliminar a equiparação
urbano-rural para efeito do direito a aposentadoria, o piso do salário mínimo do benefício
previdenciário está mantido para trabalhadores
urbanos e rurais. Com crescimento real do salário mínimo a partir de 2002, a renda resultante
dessa decisão do governo beneficiou os aposentados rurais e os da cidade, com um grande impulso ao mercado interno do país.
À cobertura universal da aposentadoria do
trabalhador – tanto rural quanto urbano com o
mesmo piso, o salário mínimo – acrescente-se a
universalização do direito a saúde, também tratado na Constituição como direito fundamental
de todos os brasileiros.
Se o orçamento da saúde fosse parte do orçamento da seguridade social, como previsto na
Constituição, suas despesas teriam sido cobertas
pelas contribuições sociais e teriam sido sufi-
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cientes para garantir o efetivo direito do acesso
de todos aos serviços de saúde.
Falo a respeito do tema por experiência vivida. Como ministro, coube-me a iniciativa, por
decreto, de criar o SUDS, posteriormente SUS.
O “D” que acabou retirado da sigla queria dizer
“descentralizado” (uma obsessão pessoal minha,
a descentralização). A ênfase era a transferência
de recursos da previdência para as prefeituras e
estados, entidades públicas que estão em contato
direto com as pessoas e em muito melhor condição para prestar serviços de saúde à população
do que as instâncias de um remoto poder central
enfiado nos ermos de Brasília. O SUDS tinha
seu órgão central no INAMPS, integrante da estrutura do Ministério da Previdência.
O SUDS era composto, verticalmente, pelas
secretarias de saúde dos estados e das prefeituras,
a partir de uma visão sistêmica da estrutura dos
serviços públicos de saúde, com niveis distintos
de complexidade. Este modelo gerava em cada
degrau da cadeia uma relação orgânica de referência e contrarreferência, visando à implantação de um conjunto harmônico e independente,
com ações de saúde construídas sempre de baixo para cima. Em sua concepção integradora, o
sistema operava com receitas da contribuição
social (naquele tempo as do Ministério da Previdência eram apenas as provenientes da contribuição sobre folha) e da União (dos ministérios
da Saúde e da Educação). Havia também outras
receitas da competência fiscal dos estados e dos
municípios, em um sistema praticamente de caixa única. Esta estrutura nos permitiu assegurar,
desde 1987, acesso universal à saúde, antes mesmo do mandamento constitucional incorporar
este direito, sem considerar, para efeito de atendimento, a condição do assistido ser ou não ser
contribuinte da previdência.
Não se tratava de mera transferência de recursos para atendimento de gastos com a saúde,
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pelos estados e municípios com base numa mera
relação entre um valor básico e a população a ser
atendida, mas de gastos vinculados aos serviços
a serem prestados, devidamente especificados e
quantificados.
O planejamento começava nos municípios e
envolvia, gradualmente, as secretarias estaduais
de Saúde, os ministérios da Saúde e da Educação. Cada um desses agentes assumia obrigações
próprias, inclusive de natureza financeira, com
metas e objetivos quantificados – uma nova concepção de federalismo, fundado na cooperação
e não no antagonismo, instrumentalizado por
contrato formal as relações entre as partes. A
integração foi tão profunda, do ponto de vista
estrutural, que os secretários estaduais de Saúde,
com raras exceções, passaram a acumular as suas
funções com as de superintendente do Inamps
no estado.
Se o respeito aos direitos sociais garantidos
pela Constituição – com fontes próprias de financiamento e vinculado ao cumprimento do
direito ao pleno emprego, também uma garantia constitucional – houvesse sido objeto de políticas públicas prioritárias, teria ocorrido, sem
duvida, nestes mais de vinte anos, uma transformação radical na estrutura social brasileira.
O Brasil já teria eliminado, há muito tempo, a
chaga da pobreza que segue um anátema da nossa sociedade.
O SUS ainda não opera com a eficiência com
que foi concebido, sobretudo por que parcela
significativa da receita da contribuição social
não foi destinada à garantia do direito universal à saúde, convertidos os ministros da Saúde
em demandantes sistemáticos de recursos junto
à chamada área econômica para garantir o acesso à saúde a todos os brasileiros. Mesmo assim,
embora algumas questões estratégicas ainda não
tenham sido resolvidas, especialmente com relação à remuneração dos profissionais da saúde,
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a cobertura do sistema público de saúde é, em
nossos dias, muito mais ampla que antes de a
Constituição ter convertido o acesso à saúde em
direito inalienável da cidadania.
Mas foi com relação aos direitos garantidos
aos grupos sociais mais desprotegidos, entre estes os trabalhadores rurais, que a concepção da
seguridade social revelou toda sua importância
social. Uma prova concreta são os programas de
amparo aos portadores de deficiência física ou
mental para os quais, comprovada a impossibilidade de autossustentar-se, foi garantida uma
renda de sobrevivência no valor de um salário
mínimo. Proteção, posteriormente, completada
por lei que obriga as empresas, com um determinado efetivo de trabalhadores, não importa a
natureza da sua atividade, a admitir um número
de deficientes proporcional à respectiva força de
trabalho, em funções compatíveis com as condições de cada deficiente.

D

a mesma maneira, em proteção
aos idosos, a Carta de 88 instituiu uma renda mensal vitalícia
no valor de um salário mínimo.
Ela foi criada com o objetivo de
atender, em caráter assistencial,
brasileiros que, aos 70 anos de
idade, não tendo sido jamais
contribuintes da Previdência Social, não dispunham de condições de sobrevivência. Essa renda
assistencial hoje atende pelo nome de Benefício
de Prestação Continuada (BPC). Esses são, sem
dúvida, dois exemplos concretos dos benefícios
sociais proporcionados a milhares de famílias
pela seguridade social. Ao lado da equiparação
do trabalhador rural ao urbano para efeito do
piso da aposentadoria, promoveram a incorporação de outros milhares de brasileiros ao mercado de consumo graças aos benefícios que recebem da seguridade social.

INTELIGÊNCIA

Esses benefícios – financiados pelas contribuições sociais criadas no capítulo da seguridade
social e destinados a atender, com exclusividade,
seus programas de inclusão social – revolucionaram a situação crítica dos idosos, dos deficientes
físicos e dos trabalhadores rurais no país, retirando da miséria e da indigência cerca de 80%
dos idosos. Para medir o grau de importância
do BPC, no exercício fiscal de 2008, a seguridade
social desembolsou para atender aos idosos mais
de R$ 15 bilhões, cifra expressivamente superior
aos R$ 10 bilhões gastos com O Bolsa-Família.
Para este ano, a previsão é de um gasto de R$ 18
bilhões com o pagamento dos BPC, contra uma
despesa de R$ 12 bilhões com o Bolsa-Família.
Não obstante esses resultados, nesses mais
de 20 anos, o sistema de seguridade social esteve sempre, sob ameaça. Não sobreviveu com a
abrangência imaginada pelos seus formuladores,
certamente porque parcela significativa dos seus
recursos cativos foi subtraída do destino fixado
no texto Constitucional. Poderia ter sido pior.
Várias tentativas para eliminar o salário mínimo
como base para cálculo da aposentadoria foram
rechaçadas. Como, da mesma maneira, foram
contidas inúmeras outras para redução do valor
da renda mensal vitalícia e dos benefícios devidos aos deficientes físicos.
Os exemplos apresentados bastam para
demonstrar que há progressos notáveis na
redução do nível de desigualdade na sociedade brasileira. Estou convencido – diante das
evidências de que procurei, muito superficialmente, trazer à luz – de que a seguridade social,
mesmo com suas receitas diminuídas em nome
do superávit primário exigência dos mercados,
foi fundamental neste processo de integração
social e espacial ocorrida desde 2002. Um fator fundamental foi a corajosa política da
elevação sistemática do salário mínimo real,
decisiva para que os valores “per capita” dos
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uso mesmo dizer que, entre os
fatores da expansão do consumo
das classes de renda mais baixa
no Brasil – um fenômeno recente na nossa historia – e que
se converteu em instrumento
essencial para amenizar, para
surpresa de muitos, os efeitos da
crise global sobre o desempenho da economia
brasileira, deve-se dar evidente destaque aos efeitos distributivos dos programas de responsabilidade da seguridade social. Eles operaram, institucionalmente, vultosas transferências de renda
para os estratos sociais mais pobres da sociedade
brasileira, resultando em vigoroso crescimento
na capacidade de compra dos estratos sociais de
renda mais reduzida. O mercado de consumo de
bens salários, de baixo preço unitário, produziu
um verdadeiro mercado de massa à disposição
do setor produtivo do país. Tudo numa clara demonstração de que uma política de distribuição
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lucratividade.
Este curso redentor das políticas públicas
institucionais, de inspiração social, só foi possível pela vinculação, ainda que parcial, das
contribuições sociais criadas pela constituição
de 88 aos programas instituídos no capítulo da
seguridade social visando a corrigir as anomalias sociais que maculam a sociedade brasileira.
Os pregoeiros da contenção a qualquer custo do
gasto social e da implantação do estado mínimo
tentaram, nestes 20 anos, desmontar o capítulo
da seguridade social, seja com relação à extensão
e à abrangência dos seus programas sociais, seja
com respeito ao próprio sistema previdenciário.
Este continua, até os dias de hoje, apresentado
como estruturalmente inviável, como defendem
os que pretendem instituir, entre nós, o regime
de poupança individual, de corte chileno, sob
administração privada em substituição ao sistema previdenciário público, sob regime de caixa.
Este sistema é base da estrutura criada para proteger os trabalhadores brasileiros que, em sua
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esmagadora maioria, percebem remuneração
inferior a dez salários mínimos, teto definido
para cobertura dos benefícios na previdência
brasileira.
Por isso, não surpreende que na surdina e
sem amplo debate público que o tema comportaria, tem curso no Congresso Nacional uma
emenda constitucional – a PEC 233 – que, a pretexto de simplificar o sistema tributário nacional,
extingue as contribuições sociais que alimentam
os programas da seguridade social. A proposta
rasga a vinculação da seguridade aos objetivos
que a inspiraram: a proteção dos grupos sociais
fragilizados, um dever de solidariedade coletiva
dos brasileiros, sob o nímio sentimento de compaixão com relação aos brasileiros mais carentes
para permitir que, nos nossos dias, possam todos
começar a desfrutar, de verdade, de um mínimo
de direitos básicos inerentes a cidadania.
Esta PEC, apresentada como modernizadora da estrutura fiscal brasileira, não satisfeita
em suprimir todas as contribuições criadas na
Constituição vigente e que dão sustância à seguridade social, cria um redutor progressivo para
a contribuição sobre a folha de salário. Não na

parcela paga, por desconto em folha, sobre o
salário do trabalhador, limitada até o valor de
10 salários de contribuição, mas na parcela de
responsabilidade do empregador, incidente sobre o valor total da folha de salário. A alíquota
atual de 22% cairia para 10%, redução a ser operada em cinco anos da data da vigência da PEC.
Como, sabidamente, as empresas transferem este
ônus para o adquirente dos seus bens e serviços,
o efeito desta mudança será, apenas, o de ampliar o lucro dos empregadores sem nenhum
beneficio para os seus empregados. Esta norma,
diante da redução que provocaria na receita da
previdência social, desmontaria de vez qualquer
possibilidade de equilíbrio nas contas do sistema previdenciário público, colocando em risco
potencial a segurança do sistema. Para manter,
em dia, os gastos com o estoque de aposentados atual, a previdência social dependeria da
boa vontade do Tesouro para transferir recursos
orçamentários ordinários para o orçamento da
seguridade social.
Como faz parte da historia da previdência
no Brasil, sistematicamente em déficit até 1986,
o Tesouro Nacional nunca considerou, entre as
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suas prioridades, transferir recursos para pagar
os aposentados. Sua preferência, ao contrario,
foi sempre se apropriar das receitas da seguridade social para aumentar o superávit primário.
Pois o objetivo único e obsessivo das autoridades monetárias é com o equilíbrio das contas
públicas. A Fazenda tem, assim, o dever de arrecadar o máximo e gastar o mínimo possível,
cultura que condenará à destruição a previdência pública. Tudo isto sem o menor impacto sobre a pretendida formalização do mercado de
trabalho, inibida pelos encargos sobre a folha.
Mesmo porque a esmagadora maioria das pequenas empresas – as principais geradoras de
emprego no pais – está no regime fiscal do simples e não recolhem para a previdência sobre o
valor da folha.
A PEC 233 é um risco real que paira sobre
o futuro da seguridade social, ameaçando a
continuidade dos programas em marcha e que
produziram, como sumariamente demonstrado,
resultados extraordinários. Para referência, é saliente verificar o comportamento do índice de
Gini, que mede a desigualdade social dos países.
No Brasil, a partir de 2002, verificou-se queda
espetacular neste índice, superior à que ocorrera
na Europa no pós-Guerra. Na ocasião, diante da
ameaça do expansionismo soviético e da prática
de uma política social-democrata que conjugou,
por longos anos, crescimento econômico e justiça social, o índice de Gini também caiu espetacularmente, mas abaixo do desempenho brasileiro, um exemplo irrefutável do sucesso dos
programas da seguridade social.
É um paradoxo assim que, no momento
mesmo em que a seguridade social começa a dar
conta do nefasto do legado de injustiça social
acumulada, sua existência mesma esteja sob ameaça. Sobretudo, quando o país tem um presiden-
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te da República entranhamente comprometido
com a eliminação da miséria do solo brasileiro,
cujo governo elegeu como sua prioridade absoluta superar as limitações materiais que atinge,
ainda, parcela considerável da população mais
pobre do país.

N

ão acredito que o presidente – um homem que carrega
na alma e na própria carne a
experiência existencial de pobreza – empenhado, como
nenhum outro, em promover
avanços sociais que transformem a paisagem social do país
– leve adiante a votação do PEC 233. Se aprovada, a emenda se constituirá na desmontagem do
instrumento mais poderoso de transformação
social construída pelo pais no enfrentamento da
questão social. Instrumento este que começa a
produzir resultados concretos, quantificáveis e
incontestáveis – a queda do índice de Gini, medida universalmente respeitada, se constitui na
prova mais cabal e animadora.
Proponho, em consequência, em um gesto
de absoluta confiança no presidente da Republica e em seu alinhamento de uma vida com a
questão social, um apelo para que reconsidere a
reforma tributaria contida na PEC 233 e poupe
do extermínio as contribuições sociais criadas na
Constituição vigente. A seguridade social é ponto de partida fundamental para o êxito da política do governo de incorporar à sociedade como
cidadãos integrados uma considerável massa de
brasileiros que estão se convertendo, de verdade,
em cidadãos integrados.
rhamadv@bighost.com.br
O articulista é sócio do escritório R.H. Almeida Magalhães
Advogados
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casal de mendigos vem subindo a ladeira da padaria. Bêbados,
tropeçam nos trapos molambentos e deixam cair sacolas de plástico com restos de comida e sabe deus que mais. O padeiro salta
a mureta da varanda e se posta diante deles implorando que não, hoje não,
é feriado, o estabelecimento está cheio, vão pra praça, é só descer em frente.
Mas eles se jogam com tudo naquele que há muito tempo ficou decidido
como o seu devido lugar nessa hora da tarde e nesse dia da semana. Não dá
pra saber se são mulatos ou se a cor vem da sujeira, das ruas, dos bueiros, do
musgo dos caixotes de papelão.
O cabelo dela é uma coroa dura, pontiaguda e untuosa, da mesma cor do
corpo. Ele, careca no miolo da cabeça, tem um rabo de cavalo amarrado na
nuca. Habitués e funcionários da padaria tentam negociar. Do lado de lá da
varanda oferecem comida, grana, pinga, mas eles já se deitaram e se cobriram.
Nuvens negras indicam tempestade. Luzes se acendem. As pessoas voltam
às mesas. Uma babá com um carrinho de bebê contorna o casal apressada
por causa da chuva iminente.

Do outro lado da rua, espero o sinal abrir e já ia parar de reparar neles
como todo mundo, quando , pelo movimento dos panos, percebo que estão
fodendo. O sinal abre e fecha e não consigo me mexer. Um freguês passa
rumo à varanda. Discretos, os trapos paralisam. O freguês se aboleta em sua
mesa e a foda recomeça, forte, cada vez mais forte e, de repente, fim, gozo,
os panos esmorecem. Ela emerge com uma risada doida de felicidade. Ele,
apenas sorrindo, pega seu rosto e o beija demoradamente. Ela chora. Pela
primeira vez depois de tantos anos, vejo que tem olhos verdes, imensamente
verdes no meio do rosto imundo. Relâmpagos, tempestade, o povo da varanda corre para o interior da padaria, a babá se enfia embaixo de um toldo
e, em estado de graça, desisto de atravessar. A traparia murcha e se mistura
ao betume.
consuelo@uol.com.br

