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(Mais reflexões sobre o tema à página 62)

Oh, imprensa! Onde estás que só escondes?
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“A democracia, por sua própria essência, está 
condenada a aceitar o uso das instituições com o 
reacionário objetivo de destruí-la. Assim, fazem-
se plebiscitos para desautorizar constituições 
ou referendos para confirmar usurpações. 
É a anomalia em ação, posto que nenhum 
outro sistema político assiste passivamente ao 
persistente abalo de suas fundações para fazê-lo 
sucumbir. A democracia, sim, e dessa tolerância 
valem-se os visionários do apocalipse para, à 
sua sombra, saqueá-la. A perversão democrática 
não consiste em sua versão plebeia, como 
estimava Aristóteles, mas em seu avesso, isto é, 
na expulsão da plebe da polis política legítima. 
Contrariando o fado que a ilustra.”

Nos parágrafos acima, quatro excertos de  
O paradoxo de Rousseau, livro do cientista 
político Wanderley Guilherme dos Santos. 
Escolhas não aleatórias da interpretação 
democrática da vontade geral para lembrar ao 
leitor que pode estar errada a ironia corrente 
segundo a qual no cemitério há uma multidão de 
insubstituíveis. Alguns são mais insubstituíveis 
do que os outros, contra-argumenta este editor. 

Pelo sim, pelo não, aceitemos a mudança, 
depois de 48 edições, fingindo tratar-se de uma 
substituição de posto sem causar anomalias a 
Insight-Inteligência. Que seja. 

Melhor também aceitar, mas sempre inquietos, a 
nossa democracia – imperfeita, graças a Deus. 

re
ca

do“A democracia é a única forma de exercício do 
poder político que reconhece como legítimas 
demandas a que não pode atender. Essa é a 
anomalia democrática. Não há registro de 
outra sociedade organizada de acordo com o 
mesmo princípio.”

“Ao extraordinário princípio organizacional 
de igualdade jurídica e política, garantido 
pela democracia, não corresponde similar 
capacidade de promover a igualdade material 
reclamada por muitos sem violar os valores 
em que se funda. Razão da permanente tensão 
intrínseca entre o conceito de democracia, 
assentado no princípio da igualdade jurídico-
política dos cidadãos, e a agenda de realizações 
que, em seu nome, dela se exige. A democracia 
não é nem capaz de atender à modesta 
exigência de que, se não diretamente iguais no 
acesso a bens, estejam os cidadãos pelo menos 
usufruindo da mesma razão desejo/satisfação 
no complexo desvão do íntimo de cada um.”

“A subjetividade humana é como uma 
impressão digital: não existem duas iguais. Por 
isso, a desigualdade no acesso à materialidade 
do mundo poderia, em tese, conviver com 
subjetividades satisfeitas de modo equivalente, 
embora diferenciado, desde que a democracia 
dispusesse da virtude de produzir natural 
compatibilidade entre os estados do mundo e 
os estados d’alma. Não dispõe.”
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Cecília Meireles! 

Nas páginas seguintes, Insight-

Inteligência abre o seu terreiro 

para os desenhos – quem diria – da 

poeta. Aproveitamos para evocar 
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O Sistema de 
Saúde do Governo 
do Estado faz hoje 

4 vezes mais 
atendimentos do que 

fazia em 2006.

                                           Trabalhando junto com 

                 o Governo Federal, as Prefeituras e a 

                   Sociedade, o Governo do Estado do 

                    Rio de Janeiro alcançou conquistas 

                                  que pareciam impossíveis 

                                         até alguns anos atrás.
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O pOlicial é O sujeitO que se casa cOm 

a lei e tem O crime cOmO amante

18 FOGO!
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OPOLÍCIA
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INTELIGÊNCIA: Defina o tira, o cana, o meganha?
POLÍCIA: O policial é o sujeito que se casa com a lei e tem 

o crime como amante. Não dizem que o homem é produto 

do meio? Pois, então. O cara já sai da academia olhando para 

uma sociedade marcada pela desordem urbana e pelo rela-

xamento das leis. Isso vem de fora para dentro da corporação. 

Nós seguimos uma disciplina, uma rigidez militar. O praça 

chama todo mundo de chefe. O oficial, esse é um burocrata. 

No quartel, para a gente falar com o ajudante de ordem da 

manicura do coronel, tem que marcar hora, fazer um oficio. E 

todos se misturam no meio de uma zona. É mais ou menos 

como querer instalar uma loja, com cartão de credito, com 

crediário, com tudo organizadinho dentro do Camelódromo 

da Uruguaiana. É uma coisa que se deixa contaminar natural-

mente pelas próprias condições da nossa sociedade. Vá uma 

tarde à Central do Brasil! A gente vê uma massa se deslocan-

do de volta para casa todos os dias. Aí, está a coisa decisiva! 

A empregada doméstica vem da Zona Norte ou da favela, 

o garçom vem da Zona Norte ou da favela, o lixeiro vem da 

é tênue, praticamente inVisíVel, feita sOb medida para ser 

ultrapassada, a frOnteira entre O pOlicial e seu OpOstO, 

O criminOsO. estamOs pisandO em territóriO minadO, uma 

seara Onde a ética, O espíritO de cOrpO, O prOfissiOnalismO, 

as perVersões mOrais duelam entre si, cOm Vantagem 

para as categOrias menOs apreciadas. é praticamente 

impOssíVel O pOlicial nãO Virar-casaca, ainda que seja pOr 

um perturbadOr prOcessO de OsmOse. O crime está 
entranhadO na instituiçãO. circula pelas 

suas Veias e artérias, sem distinçãO de patente. é cOmO é, 

nua e cruamente. a alternatiVa? VOcê pOde tOmar um tirO 

na cara. insight-inteligência entreVista um pOlicial cOm 20 

anOs de casa, que cOnhece, cOmO pOucOs, as Vísceras da 

cOrpOraçãO. a barra é mais pesada dO que se imagina.

Zona Norte ou da favela. O policial também. Ele nasceu no 

subúrbio ou no morro, estudou no colégio público, teve uma 

educação em casa e na escola que, depois de tanta coisa que 

já vi, eu nem sei mais se a gente pode chamar de educação. 

Nossa polícia é uma legião de excluídos, desde a infância. A 

gente já nasceu marcado para tomar pancada de vagabundo. 

Tanto o vagabundo de pistola quanto o vagabundo de terno 

e gravata.

Que atração tem a profissão De polícia?
Saímos da academia com uma carteira, uma arma, 900 

pratas de salário e com o peito pronto para levar chumbo. O 

oficial empurra a gente para a rua com um treinamento de 

bosta e diz: “Vai lá defender a sociedade”. Seria mais sincero 

se dissesse: “Porra, vai lá tomar tiro por 900 reais”. Quem está 

no asfalto com a testa na reta é o praça, o cabo, enfim, o 

soldado. Oficial, o máximo que se vê na rua, é o tenente, 

quando muito o capitão. O major só sai do castelo para fazer 

média, quando é uma operação muito grande, de preferên-

FOGO!
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se O cOmandante fOr frOuxO, O 

pOlicial mOnta em cima dele. faz gatO 

e sapatO, guarda a infOrmaçãO, nãO 

cOmpartilha. meu amigO, a pOlícia, a 

cOrpOraçãO, está mOrrendO. cada 

pOlicial faz a sua pOlícia
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cia com televisão e RJTV ao vivo. Aí, o cara até muda o pen-

teado e usa farda nova. E você me pergunta por que a gente 

quer ser policial? O que a maioria quer é a arma e o distintivo 

para poder chegar na rua e falar: “Eu sou polícia”. E daí, meu 

amigo, a gente tem o mundo naquele nosso mundinho. A 

milícia no Rio de Janeiro surge exatamente na hora em que 

o polícia teve a oportunidade de se revelar. Eu peço um fa-

vor a alguém e esse alguém me devolve o favor. Alguém diz 

na favela, no bairro: “Esse é cara é polícia, ajuda a gente”. A 

popularidade do sujeito vai crescendo. Chega outro polícia 

e diz: “Eu também sou da Casa. Estou nessa”. Pronto. Formou! 

Está feita a milícia. Esse foi o grande salto de lucratividade 

da polícia no Rio. Para que o policial vai tomar dinheiro do 

traficante se ele próprio pode ser o dono do morro. Aí, ele 

acaba com as drogas no lugar, para não ser chamado de 

traficante, e toma conta do pedaço. Nada é feito sem passar 

por ele. Todas essas operadoras de TV a cabo piratas, a “ga-

tonet”, são controlada por colegas, venda de botijão de gás, 

ligação elétrica ilegal. O cara manda e manda mesmo. Van 

é outra coisa do cacete. É muita grana. São 200, 300 passa-

geiros por dia. Se o miliciano levar cinquenta centavos por 

passageiro, dá 150 pratas por dia. Ou R$ 750 por semana. 

Toda a sexta-feira é só ir lá e pegar a participação na socie-

dade. É por isso que o cara quer ser policial. A empregada 

doméstica ganha R$ 700, mas não tem uma arma e uma 

carteira. Nós podemos chegar no puteiro e falar: “Irmão, sou 

polícia. Como está o movimento aí hoje. Vou conhecer um 

pouco a casa, não tem um uisquinho aí, não?” O policial tem 

poder e visibilidade social. Eu não sou nada! Sou de uma 

família de classe média baixa, não tinha porra nenhuma, não 

tinha perspectiva, não estudei. Fiz um 1º grau ruim, um 2º 

grau péssimo. Estudei para o vestibular, não passei. Pintou 

prova para a polícia, eu fui! Fiquei só oito meses no Cefap 

(N.R. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças) e  

saí de lá com uma arma, com um distintivo. Oito meses, mas 

indo todo dia para a casa. Fui da turma de 89. Chegava lá 

às 8 horas da manhã, exercício, formação, aula, voltava. O 

oficial ainda fica internado de segunda a sexta. Só vai para 

casa no final de semana. 

a rigiDez militar é um mal?
Você está brincando. Graças a Deus há um militarismo 

dentro da polícia. Essa disciplina é que prende as feras no 

hospício. Seria muito pior se não tivéssemos a hierarquia mili-

tar. Claro, que tem umas peças de museu, uns procedimentos 

imbecis. O coronel, por exemplo, não pode ficar preso num 

batalhão em que o comandante é um tenente-coronel, um 

subordinado. O cara é um vagabundo, está preso porque fez 

alguma e ainda tem de ir para um quartel comandado por 

um coronel.

o policial tem consciência social? ele reflete 
sobre o Que poDe ser De bom ou ruim para a 
socieDaDe ou está ali no automático?

Companheiro, nossa primeira preocupação é não morrer. 

A segunda é não levar um tiro; e a terceira, é voltar vivo para a 

casa. O resto depende do dia. A gente vai para a rua no auto-

mático. Tudo passa a ser uma rotina do trabalho. Vou dar um 

exemplo. O cara do caso do AfroReggae. Para o soldado, que 

não tem que prestar conta e dar entrevista para jornalista, o 

que aconteceu ali foi uma ocorrência policial como qualquer 

outra. O que aconteceu ali? Um malandro assaltou outro, deu 

um tiro. Os caras chamaram os bombeiros para levar o cor-

po para o hospital e tirar da reta! Alguém pegou a res furtiva, 

como a gente chama os traços de roubo, e botou na viatura 

para desovar em outro lugar! O resto é o resto. A gente conta 

a história que quiser contar: latrocínio, encontro de cadáver, 

932, delegacia, perícia, acabou! Vida que segue que amanhã 

tem mais. Se o polícia leva o tênis do cara do AfroReggae para 

a delegacia, vai ter depoimento, vai ficar quatro, cinco horas. 

Vai ter que assinar, julgamento, ser chamado pela Justiça. Meu 

amigo, para que essa dor de cabeça toda? Eu dou uns tapas 

no assaltante, falo para o vagabundo não voltar mais, e libero 

o cara! E por quê? Levar o cara e ficar seis horas na delegacia? 

Por favor, né... Até autuar o cara, saber o antecedente dele... 

Porra, eu tenho mais o que fazer. Isso acontece quase todo 

dia, toda hora, em tudo que é canto da cidade. Só que, ali, a 

casa caiu. Era o cara do AfroReggae! E para arrebentar tudo de 

vez a câmera filmou. Para tudo! Deu jornal, deu TV, danou-se! 

o Que é ser honesto para a polícia?
Vocês da imprensa são engraçados. Pergunta lá para o seu 

redator...

eDitor?
Isso! Pergunta lá para o seu editor o que é ser honesto para 

um jornalista. Depende! Em tudo que é profissão, a escala de 

honestidade é muito ampla. Na polícia, vamos resumir em 

FOGO!
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dois tipos de honesto: o honesto ladrão e o honesto honesto! 

O honesto honesto é o extraterrestre. É gente que está na po-

lícia, mas se interessa em denunciar sacanagem. Liga para o 

Disque Denúncia, vaza informações na internet, telefona para 

a imprensa para falar que viu uma compra safada, pega... 

o Que é compra safaDa?
Porra, vocês não sabem ouvir uma resposta até o final? 

Compra safada é a compra de cartas marcadas. Todo mundo 

sabe o resultado do jogo antes de a bola rolar. Não é muito 

diferente do resto do serviço público. Isso vale da gaze do 

hospital para a munição do quartel. O fornecedor de meda-

lha para a PM é o mesmo há mais de 20 anos! Todo mês a 

PM paga seis mil novecentos e uns quebrados para comprar 

medalhas. Pela lei, até R$ 7 mil, a corporação não é obrigada a 

fazer licitação. Quanta coincidência, não?

e honesto laDrão?
O honesto ladrão participa de tudo que é safadeza que 

se pode imaginar. É o achaque ao bicheiro, ao traficante, a 

comerciantes. É a receptação de mercadoria roubada, grana 

apreendida que desaparece. Essas coisas. Mas às vezes o ho-

nesto ladrão é o omisso. É o cara que está aqui dentro do 

sistema e não sabe como agir. Ele não tem muito que fazer. 

Ele não quer pegar, mas sabe que estão pegando.

e o laDrão laDrão?
Esse, companheiro, é a escória. É o bandido fardado. O cara 

que só quer o distintivo para roubar em nome da lei. É o sujeito 

da patrulhinha que tem dia e hora certa para passar na favela e 

pegar o arrego. É o polícia que faz blitz de um carro só. Se você 

der de frente com uma patrulha, uma só, atravessada na rua, 

parando motorista, reza para aparecer o ladrão. Vai ser melhor.

mas para o laDrão, seja o laDrão honesto, seja o 
laDrão laDrão, existe a corregeDoria Da polícia. 
ela tem fama De funcionar bem, não?

Bem para quem? A Corregedoria age para dentro do quar-

tel da mesma forma que o soldado na rua. Se interessar, cana. 

Se não, ninguém vê nada. A melhor Corregedoria da PM é a 

Polícia Federal. A Operação Gladiador... Porra, nunca esqueço 

esse nome. Aquele filme do gladiador foi bom para cacete. O 

cara podia ser polícia no Rio se não fosse tão honesto. Mas a 

Operação Gladiador mandou para a cadeia um dos poucos 

coronéis que acabaram presos no Rio. O cara tinha um negó-

cio com máquinas de caça-níquel. Coisa grande. Todo mundo 

na polícia sabia, mas foi preciso a PF entrar no circuito para o 

sujeito rodar. Ele é o que a gente chama de “coronel fu”. A vida 

dele acabou. O incrível é que mais ninguém do batalhão dele 

foi preso. Ora, você acha que só ele sabia dos caça-níqueis? 

Acha que ele agia sozinho, sem cobertura na rua? Você já viu 

mula sem cabeça? Pois é, nem eu.

um cara no alto Do comanDo, com família, filhos, 
poDe ser honesto?

Pode tentar em algumas coisas...

mas, vai sofrer represálias?
Algumas vezes, ele pode ser um honesto ladrão.

e o honesto honesto?
O honesto honesto se mantém na clandestinidade para 

bancar essa fama. Fica quieto, calado, na dele, sem falar porra 

nenhuma. É o que eu faço. Se aparecer, fodeu!

você se Diz um praça honesto. como é a situação 
De um praça honesto nessa zona?

Eu sou honesto na medida do seguinte. Se estou numa 

patamo e ela sobe o morro para pegar a grana do tráfico ou 

vai na toca do bicho para pegar o dinheiro das apostas ou 

dos caça-níqueis, eu pego. Se eu não pegar, os outros três 

ou quatro da patamo vão ficar olhando para a minha cara e 

falando: “Qual é, meu irmão? Qual a parada? Virou santo? Quer 

ser canonizado? Quer virar Papa? Qual a parada?” Qualquer 

coisa que vazar, nego vai achar que fui eu! Eu, sozinho, jamais 

peguei dinheiro do crime. Mas, como disse, esse negócio de 

honestidade varia, estica, depende de onde você olha. Como 

praça, chamo o coronel que tem empresa de segurança de 

coronel ladrão. Em tese, um coronel da PM não deveria ter 

uma empresa de segurança particular. Mas todos os oficiais 

têm um negócio por fora. É errado? Pensa bem. O médico 

do Souza Aguiar pode ter um consultório em Ipanema e co-

brar trezentas pratas para ver teu olho e apalpar tua barriga. 

E ninguém acha antiético ou desonesto. Por outro lado, será 

que esse cara que é PM conseguiu se dar bem em um negó-

cio dele graças à posição como oficial e, por isso, não precisa 

pegar dinheiro de vagabundo não é mais honesto do que 

todos nós?



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

24

antes da prOibiçãO definitiVa, O 

bingO empregaVa 20 mil pessOas nO 

riO de janeirO. hOje, nãO emprega 

mais ninguém, mas é ótimO para a 

pOlícia! um bingO dá mais de r$ 5 mil 

pOr mês pra um batalhãO, pOr baixO, 

pOr baixO, sem que O cOmandante 

faça muitO esfOrçO. 
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a percepção Da população é Que o maior problema 
Da polícia não é nem a capaciDaDe técnica, mas 
a falta De interesse funcional. se matarem o “zé 
mané”, Que estava voltanDo para casa, é mais um 
presunto; se matarem um figurão, e você lembrou 
o caso Do afroreaggae, em 12 horas o assassino 
está preso. isso Dá a impressão De Que o batalhão 
sabe De tuDo Que acontece na sua área: onDe o 
traficante mora, onDe tem mais assaltos. há uma 
linha De consentimento em relação ao crime?

Nós temos um limite na polícia. Passando desse limite, não 

tem história: “Olha, meu amigo, o acordo foi para o espaço. 

Quebrou, quebrou! Vamos para a dura”. É assim que a banda 

toca. Não é bem o batalhão que sabe de tudo. Na verdade, 

isso passa um pouco pela própria estrutura da polícia. Des-

de que criaram a tal da Inspetoria das Polícias, a gente tem 

seções iguais ao Exército. No Exército tem S1, S2, S3, S4, S5. A 

PM é a mesma merda. Tem PM1, PM2, PM3, PM4 e PM5. Cada 

batalhão tem P1, P2, P3, P4 e P5. O P1 é pessoal, o P2, o reser-

vado, a inteligência, o P3, o operacional, o P4 é a logística, pis-

tola, carro e o P5 é a comunicação social dos batalhões. A P2 

mapeia tudo! Mas quando a PM deixou de ser aquartelada...

o Que é aQuartelaDa?
Porra, companheiro! O nome já diz. Até 1964, quem fa-

zia o policiamento do Rio de Janeiro na rua era a Guarda 

Civil Metropolitana. Os policias militares eram confinados. 

A PM ficava guardadinha no quartel e era chamada para 

grandes eventos. Depois de 64, a PM começou a ganhar ex-

pressividade. Mas voltando a sua pergunta anterior, a P2 é 

a subseção destinada à área correcional. É ela que sabe as 

merdas que os policiais andam fazendo. Uma vez eu vi um 

filme chamado Justiça Cega. É com aquele ator americano 

que se apaixonou pela puta naquele outro filme, o tal de 

Linda Mulher. É a história de um policial muito do escroto 

que mata um colega de farda. E o cara da Corregedoria está 

tentando pegar o assassino. Assim funciona a nossa P2. Ela 

começou a atuar como agências de inteligência, talvez por 

orientação do Exército, e ganhou ainda mais força. A área 

de inteligência é uma comunidade dentro da polícia, uma 

maçonaria. Tem códigos próprios, procedimentos diferentes 

do resto da tropa. Deus me livre ter esses caras nos calca-

nhares. Mas retornando à pergunta que você fez. A P2 são 

os olhos do batalhão. Com ela, o batalhão passou a saber 

onde tem o tráfico no morro, a venda de droga no calçadão, 

o assaltante, a puta. Mas o sistema caiu. Escreva, aí. A polícia 

caiu. A informação não é da corporação. Passou a ser uma 

coisa pessoal. E o cara do batalhão faz com ela o que quiser. 

Se o comandante for frouxo, o policial monta em cima dele. 

Faz gato e sapato, guarda a informação, não compartilha. 

Meu amigo, a polícia, a corporação, está morrendo. Cada 

policial faz a sua polícia. Tem um coronel em um batalhão 

da Zona Sul do Rio que é inteligente, tem fama, é respeita-

do pelos demais oficiais, carrega na ficha uma porrada de 

serviços prestados. É o rei da cocada preta. Mas e daí? Os 

caras abaixo dele roubam na maior cara de pau. No batalhão 

dele, tem PM dono de caça-níquel, clínica de aborto, banca 

de bicho. Todo mundo sabe que um dos policiais tem um 

bingo, clandestino, claro, perto do batalhão. Dá para ir a pé. 

Na semana passada mesmo estive com o cara no aniversário 

de um colega da Casa, que já foi lotado lá no meu batalhão. 

O sujeito está rindo à toa. Se eu tivesse o Mitsubishi que ele 

tem, ia rir ainda mais alto. E esse coronel faz o quê com as 

suas estrelas na farda e o rostinho de bom moço que apa-

rece toda hora na TV? Não faz nada. Não está nem aí. Outro 

dia, estouraram um bingo na sede do América, na Tijuca. Oh, 

a polícia descobriu que tinha um bingo lá! Quanto espanto 

dos jornais! Descobriu o cacete! Há anos que o jogo comia 

solto lá dentro. Só que alguém resolveu rasgar algum acor-

do. A casa caiu, meu amigo. Outro dia mesmo vi um dado 

curioso nos jornais. De vez em quando, aliás, os jornais até 

acertam. Antes da proibição definitiva, o bingo empregava 

20 mil pessoas no Rio de Janeiro. Hoje, não emprega mais 

ninguém, mas é ótimo para a polícia! Um bingo dá mais de 

R$ 5 mil por mês pra um batalhão, por baixo, por baixo, sem 

que o comandante faça muito esforço. 

Quem é o oficial Da pm hoje?
A chefia nem sempre é o sujeito que veio do subúrbio, da 

favela, de origem humilde. Não é comum. Normalmente, é o 

indivíduo de classe média, ali da Zona Norte, que teve uma 

família mais arrumadinha, um irmão advogado, um pai fun-

cionário público. O cara entra na corporação como aspiran-

te a tenente para ganhar duas pratas e uns caraminguás. E 

o cara atinge o sonho de ter um diploma. Muita gente não 

sabe, mas o curso da Academia Militar Dom João VI equiva-

le a uma faculdade. É lei. E todos tentam chegar a coronel, 

requisito para ser Comandante-Geral da corporação. Mas o 
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cara pode ter o currículo que tiver, a ficha dele pode ser um 

vestido de noiva de tão branquinha, que, ainda assim ele não 

tem qualquer garantia de que vai chegar a coronel. Se não 

fizer política não chega. 

voltanDo ao policial laDrão. Deve ter trabalhos 
na pm Que são mais rentáveis Do Que o outro. tem 
Disputa no batalhão por algum tipo De serviço? 

Rapaz, o que eu mais vejo é arranca-rabo para ser escala-

do em área com jogo de bicho forte. A feira do cara no dia 

seguinte vai ser muito melhor. Todo mundo pega grana da 

contravenção. Campanhas eleitorais inteiras são bancadas 

pelo bicho. Por que a polícia também não pode? Em 2008, eu 

estava tirando segurança no Sambódromo e vi um deputado 

federal beijando a mão do Anísio Abraão David no desfile das 

escolas de samba. Pegou na mão e beijou. Se ele pode, o po-

lícia também pode. Todo mundo briga também para ficar em 

locais e ruas com pontos de táxi, legalizados ou não, o que 

é ainda melhor. Toda a semana tem uma caixinha. Normal-

mente é o prancheteiro do ponto que recolhe a grana com 

a turma e entrega para a patrulha. No Centro da cidade, é 

uma festa. Tudo organizado, com hora marcada. Se fosse uma 

empresa privada de extorsão, a polícia ia ser muito eficiente. 

Ia até ser comprada por um gringo de tanto dinheiro que dá. 

Segurança para estabelecimento comercial custa, em média, 

R$ 500 por mês. O lojista tem sempre uma patrulhinha para-

da na sua porta e não precisa contratar segurança particu-

lar, recolher FGTS, INSS e todos esses penduricalhos. É direto 

na mão do soldado e pronto. Nos bancos, mesmo com toda 

a segurança privada, isso também é muito comum. Repare 

como, em muitos bairros, há sempre um carro da polícia per-

to de uma grande agência bancária. É o que a gente chama 

de POV, ou policiamento vendido. É assim no Rio de Janeiro 

inteiro. Mas tudo isso é azeitona pequena. Não tem nada pa-

recido com o tráfico. Pode olhar para o mapa do Rio: todo ba-

talhão tem sua favela particular para garantir a féria. O tráfico 

fez surgir uma instituição chamada “patamo do comandante”. 

Tem é tudo em que é área do Rio. É a patamo do chefe... 

a pm tem noção Disso tuDo?
A “patamo do comandante” é algo comum e faz parte do 

procedimento. O coronel tem de ter alguém no batalhão de 

confiança e com contato direto para acionar em caso de uma 

grande emergência: “Vai ao banco tal que está sendo assalta-

do”. Beleza! Essa é a parte limpa da história. Mas a “patamo do 

comandante” também é usada em outro tipo de diligência. 

“Vai lá no movimento pegar as cinco pratas do mês”. Quase 

todo batalhão tem também os policiais “tudão”, o cara que 

quer levar tudo sem dividir com ninguém. Quem usa muito 

essa expressão é o blog “Boca de Sabão”.

boca De sabão, o Que é isso?
É o grande barulho na PM do Rio neste momento. É um 

Twitter feito anonimamente que denuncia policiais bandidos. 

Tem muito oficial na corporação que quer descobrir quem está 

por detrás para matar. Já ouvi isso. Nós que somos praças ho-

nestos apoiamos o “Boca de Sabão”. O Twitter desvenda como 

trabalha a PM do Rio hoje. Eles criaram um e-mail para receber 

todo tipo de denúncia. Em todos os batalhões há praças que 

alimentam o Twitter com informações. Quando o “Boca de Sa-

bão” surgiu, a PM começou uma caça às bruxas e acusou um 

monte de gente como autor. Policiais passaram a acusar cole-

gas dos quais não gostavam para acabar com o cara.

é possível precisar em Que momento o negócio 
Degringolou na polícia?

Meu irmão, eu não sei. Mas tem um negócio do diabo que 

acentuou a guerra urbana e afetou muito o comportamento 

do polícia: a porra do fuzil. Quando a arma chegou à cidade, 

nos anos 80, a luta ficou mais dura. Começou a ter mais baixas 

na polícia. Aí, começou a ter mais dor e tristeza na corpora-

ção. Em 1983, 84, o dono do morro Dona Marta era o Pedro 

Ribeiro, um sujeito de 45 anos, com um revólver 38. Era qua-

se um subproduto do malandro da Lapa. Ele ficava na boca: 

“Sou malandro, tenho um “tresoitão” Sou o dono do pedaço. 

Quando surge o fuzil, o poder vem dos bicos: “Quantos bicos 

você tem aí, mano?” 

o Que é bico?
Cacete, onde é que vocês vivem? Na Suíça? Na casa da 

avó? Bico é fuzil. O cara tem 30 bicos, 50 bicos. Isso define o 

poder dele na favela. 

esse fuzil é DesviaDo Das forças armaDas?
Não! O fuzil é foda! Para ter um fuzil é uma batalha! Normal-

mente vem da Rússia. E a polícia sabe exatamente a rota até 

ele chegar na favela. No Rio, os fuzis chegam pelo porto, pro-

venientes do Paraguai. Mas esse troço do fuzil marca uma nova 

FOGO!
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era na polícia do Rio. A guerra de verdade começa em mea-

dos dos anos 80. Nessa época, dentro da PM surgem algumas 

culturas. Uma delas foi a do “Não pegue dinheiro do tráfico de 

jeito nenhum”. É aquilo que estava falando do honesto honesto 

e do honesto ladrão. O honesto ladrão recebia grana do bicho 

e falava assim: “Ah, o deputado pega, o vereador pega, prefeito 

pega, vou pegar também”. Mas do tráfico não podia. O que se 

dizia nessa época era que os caras do morro são filhos da puta, 

assassinos, matadores. Tinha uma censura interna. É aquela his-

tória da puta que não faz topless. Alguns comandantes, então, 

começaram a considerar o tráfico um absurdo, uma ameaça. 

Havia essa ideia de que não se podia pegar dinheiro do cara 

que ontem tinha metido uma bala na cabeça de um policial e 

deixado uma família desamparada. Aí começa a porra da vin-

gança e vem o nó na cabeça do policial. O que é segurança? 

Se eu entrar na favela de Acari e matar quatro caras pobres que 

vendiam cocaína para menino rico, eu vou melhorar o que na 

segurança da cidade? Melhora para você? Eu sou polícia, subo 

no morro, “quebro” quatro caras que vendiam para um viciado 

filho da mãe e daí? O que muda? O teu filho não vai mais con-

sumir cocaína porque eu mandei quatro sujeitos que ficam lá 

dentro da favela para o inferno. 

mas onDe é Que entra a estratégia De segurança 
pública nesse filme?

Que estratégia, rapaz? Você acha que tem estratégia na 

viela do morro, lá em cima, o “pipoco” comendo para tudo 

que é lado. A reação vem do próprio polícia. Quando che-

gou o fuzil e começou a morrer colega, a gente precisava se 

vingar. Precisava atender também à sociedade. A população 

também passou a empurrar a gente para a revanche. É po-

licial morrendo, tomando tiro de fuzil, dinheiro gasto com 

indenização, a corrupção comendo solta, volta e meia uma 

criança caindo morta no meio da favela, os moradores vindo 

para cima da gente com pau e pedra e o polícia no meio se-

gurando o dedo no gatilho com uma puta vontade de aper-

tar. Alguém já parou para desligar esse liquidificador? Pois é, 

a polícia está dentro dele. Uma criança que morra na favela é 

uma vergonha. É uma coisa absurda! Expõe um lado tenebro-

so da sociedade. É uma coisa horripilante. Eu acho e conheço 

outros policiais que também acham isso. Uma vez em Bangu, 

o garoto achava que o pai, trabalhador, porteiro, estava che-

gando em casa. Correu para abraçar o cara e levou um tiro 

na cabeça. Da Polícia. Por que isso? Por que estamos fazendo 

isso? Para quê? Para nego não cheirar? Qual o sentido disso? 

Durante muitos anos essa foi a política de segurança pública 

do Rio de Janeiro! Quando a polícia entrava na favela, fazendo 

essas merdas sem matar ninguém, a imprensa pegava a co-

caína, arrumava na mesinha: 14º batalhão. E fazia a foto! Oh, 

que legal! Apreendemos cocaína, demos segurança pública! 

Só que o turista estava sendo assaltado aqui na Zona Sul!

o policial está sempre na iminência Da morte. 
convive com a iDeia De Que poDe não voltar para 
casa. o Que passa na cabeça Do sujeito, Desse 
ciDaDão honesto ou não Que sai Do batalhão para 
subir no alemão? há meDo, angústia, tensão? ou o 
cara vai DesumanizaDo para a morte? 

Hoje, de certa forma, o planejamento dá um pouco mais 

de proteção para a gente. Só entramos em favela grande com 

500 homens para cima. Não se vai mais no Alemão ou na Ro-

cinha com 20 gatos-pingados. Como praça, considero uma 

das decisões mais sábias da área de segurança, que, muitas 

vezes, é confundida com um pacto com o tráfico. Porra, uma 

das decisões mais inteligentes foi parar de combater o tráfico 

pelo tráfico. O pó, sozinho, mata apenas o filho da puta que 

cheirar por 300 anos! Temos de combater o fuzil. Dar seguran-

ça ao pobre. O fuzil mata o chefe de família, oprime o cara. 

Vamos nos preocupar com a casa do garçom, da empregada, 

da cozinheira, da lavadeira, da professora. Vamos dar seguran-

ça para essa gente! Como policial, acho que isso é muito mais 

honesto para a situação do Rio.

e a cúpula Da segurança entenDe assim ou isso é o 
pensamento Do solDaDo? 

A cúpula pensa assim, mas fica um pouco envergonhada 

de admitir. Tem uma coisa, sei lá, um negócio meio católico. 

“Ah, a droga é um flagelo.” Tem também a pressão dos jornais 

em cima da questão do tráfico.

seria melhor para um policial seis meses sem 
imprensa?

Só seis meses? A polícia ia adorar! Como cidadão, não pen-

so assim, mas como polícia, acho que a imprensa atrapalha 

para cacete. O jornal erra muito. E acha que está ajudando. 

Ela, imprensa, reflete uma sociedade que rejeita a polícia. O 

polícia que aparece nas páginas de jornal é o cara que está 

armado para matar, para tirar o dinheiro do cidadão que não 
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pagou o IPVA, para chantagear a população. Tem isso. Tem 

muito isso. Mas não é só isso. A classe média está se lixando 

para o policial, e a imprensa ajudou a nos pintar como men-

sageiros do diabo. 

como funciona o crime organizaDo?
Vamos acabar com essa babaquice de crime organizado. 

O tráfico é feito por bandido pobre e pobre não faz parte do 

crime organizado. Pobre só se organiza para escola de samba. 

Tráfico não é crime organizado. Milícia é. O crime só se orga-

niza quando tem acesso a dado oficial. Quando o cara tem 

acesso a dados que, naturalmente, são protegidos por lei, ele 

galga um degrau na escala do crime, passa a ser considerado 

do crime organizado. Ele tem condições de saber, por exem-

plo, onde você vai estar amanhã. Isso vale ouro. A presença do 

policial faz essa diferença. Ele pega dinheiro do tráfico, mas 

não participa diretamente da operação, ao contrário do que 

ocorre na milícia. O tráfico não tem o mesmo poder de acesso 

aos dados oficiais. O bandido do tráfico é um bandido pobre 

na escala do crime. Antigamente, dizia-se que havia um figu-

rão por trás da venda de drogas. Nada disso. É o cara da favela. 

Ele não vai comprar na Colômbia, na Bolívia, no Paraguai. Tem 

um sujeito um pouco acima que faz o meio-campo. Mas, na 

favela, o negócio funciona na base do Camelódromo. Aliás, no 

Camelódromo da Uruguaiana tem muita gente que já esteve 

no tráfico de drogas. É mais legal botar uma banca no Centro 

do Rio e vender CD pirata e Playstation. O sacoleiro compra 

a R$ 100 no Paraguai, revende por R$ 200 e o camelô põe na 

barraquinha a trezentas pratas. Em termos de funcionamento, 

não vejo muita diferença no funcionamento entre o tráfico em 

uma favela e o Camelódromo. A única diferença é a bala. Se a 

polícia entrasse quebrando todo dia na Uruguaiana ia ter um 

monte de morto nos jornais. Vai lá quem quer comprar ou só 

pode comprar um relógio ou um videogame pirata. Na favela, 

também só vai quem quer comprar pó.

Quem Diz para onDe vai a polícia? o governo, o 
secretário, o comanDante?

Quem faz a estratégia da polícia são o jornal e a sociedade. 

A gente que é praça, lá o último coitado do processo todo, 

fica rodando que nem peru bêbado para um lado ou para 

o outro dependendo do que a opinião pública quer. É a im-

prensa que empurra a estratégia de segurança. Em 2006, o 

coronel Ubiratan Ângelo assumiu o comando da corporação. 

Não trabalhei diretamente com ele, mas tenho colegas que 

o conhecem bem. Nem os filhos da puta matadores conse-

guem falar mal dele. É um amor de pessoa dentro da polícia. 

É um bom papo. Parece que adora uma cervejinha. Ele foi até 

para o Haiti. Quis ir. Não foi chamado não. É um cara que se 

formou na polícia comunitária. A intenção dele era implan-

tar uma policia cidadã, comunitária. Os soldados não olham 

muito para isso. Mas para se viver na polícia é preciso olhar 

um pouco para cima e não apenas para o próprio coturno. É 

por isso que estou tanto tempo na Casa pisando em garrafas 

quebradas sem cortar o pé. Mas, como ia dizendo, o Ubira-

tan queria trabalhar a ideia de uma polícia cidadã. “Chega de 

morte!”. Pelo amor de Deus, essa praça que está falando aqui 

é contra essa porra de morte. De entrar na favela, na viela, ma-

tando qualquer coisa que se mexa. Vamos julgar, condenar, 

prender... Enfim, o Ubiratan estava chegando com essa ideia. 

Aí houve os atentados dos ônibus em 2006. Uma modelo foi 

queimada dos pés à cabeça. Foi um inferno nas ruas, meu 

amigo. Cheguei a virar 72 horas no batalhão. O Comando Ver-

melho reagiu. As milícias colocaram a faca entre os dentes. 

Tem crimes que são simbólicos e muito oportunos. O crime 

pode não ser organizado, mas, às vezes, é muito inteligente. 

Foi o caso. O criminoso sabe mexer com a opinião pública. 

Quando é preciso chacoalhar a população, eles são imbatí-

veis. Esse crime dos ônibus queimados inflamou a sociedade. 

Isso bateu diretamente no Comando. Quando o Ubiratan as-

sumiu, em 2007, teve de esquecer a ideia da polícia comu-

nitária. O pêndulo se deslocou para tiro, porrada e bomba! 

Nessa época o que mais se ouvia lá no batalhão era o praça 

chegar para o comandante e falar: “Porra, chefe, prendi um 

bandido aqui. Delegacia é o cacete. Vou ‘quebrar’ o cara”. E o 

coronel não aliviava: “Mete o pé no filho da puta”. Esse não 

virou nem estatística. Nessas horas, uma porrada de bandido 

morre e não vira estatística. Ninguém sabe que ele existia.

você Quer Dizer Que a polícia sempre corre atrás. 
ela não se antecipa. apenas responDe ao crime.

Pior. Se ela respondesse ao crime a coisa seria melhor. Ela 

reage à sociedade. Estou nesse negócio há muito tempo. Sei 

como a bola rola. Quando eu vejo estourar um caso que fica 

dois dias seguidos na manchete do jornal e na televisão eu já 

sei que o bicho vai pegar. Temos de partir para “quebrar ge-

ral”. Um exemplo disso foi o episódio do menino João Hélio. 

O menino foi arrastado. Cara, arrastado. A gente não faz isso 

FOGO!
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O crime pOde nãO ser OrganizadO, 

mas, às Vezes, é muitO inteligente. O 

criminOsO sabe mexer cOm a OpiniãO 

pública. quandO é precisO chacOalhar 

a pOpulaçãO, eles sãO imbatíVeis
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nem com vagabundo. Quando quer “quebrar” o cara, aperta 

o gatilho e pronto. Acabou! Mas arrastaram um menino e a 

sociedade toda explodiu: “Caralho, tem de matar esses ban-

didos! Todo mundo tem que ser morto.”. Como praça, não 

condeno a sociedade. Sei que meus comandantes também 

não. O problema é que essa condenação não atinge só os 

cinco bandidos que mataram o João Hélio, mas todo mundo. 

Nessas horas, todos os vagabundos ficam no mesmo pacote 

e é a gente que tem que colocar os caras dentro do saco, 

amarrar e jogar no rio. 

colocar os caras no saco, no rio, isso é uma força 
De expressão?

Entenda como quiser. Outro episódio marcante foi o se-

questro do ônibus 174, no Jardim Botânico. O manual manda-

va atirar no cara no momento em que ele colocasse a cabeça 

do lado de fora... É assim no mundo todo. Aqui, teoricamente, 

também. Tenho amigos que participaram da operação. Não 

se sabe de quem, ninguém diz, mas houve ordem para não se 

matar o cara na frente das câmeras. Se fosse nos Estados Uni-

dos, metiam a azeitona com TV e tudo e depois ainda se ven-

dia o DVD. E estou falando apenas do ponto de vista técnico. 

A ordem é salvar a vida do refém. Vai morrer bandido, terroris-

ta, sequestrador, dane-se. Mas tocou o rádio e o comandante 

recebeu a ordem e passou adiante. Esse foi o primeiro erro. Só 

que, uma vez preso, uma vez finalizado o sequestro, uma vez 

que não havia mais refém, a vida do cara deve ser preserva-

da. Assim também reza o manual. E o que aconteceu? O cara 

morreu dentro da viatura! Aí, foi uma cagada! Esse cara esta-

va nas mãos do Estado, das autoridades. Os policiais naquele 

camburão ouviram a sociedade. Quando entraram no carro 

com o sequestrador, a população gritava “Lincha, lincha, mata 

esse safado”. Naquela altura, já havia um clamor popular pelo 

agravamento do crime na cidade. Deu no que deu.

como esses episóDios chegam até o praça? vem uma 
orDem De cima para pisar funDo ou o próprio cara 
fica com gosto De sangue na boca naturalmente 
sem precisar De orDem superior? em outras 
palavras, em situações como essa, vocês saem Do 
batalhão para matar?

A gente não mata ninguém. Só faz os furos. Quem mata é 

Deus. A gente vai lá para cumprir missão, às vezes com mais, 

às vezes com menos gosto de carniça na boca. Nunca vai 

sair um memorando assinado pelo secretário de Segurança 

Pública, pelo comandante da PM ou pelo coronel dizendo 

“atirem, atirem, atirem”. Isso vai se espraiando de cima para 

baixo, de baixo para cima. Às vezes, antes de entrar na favela, 

basta olhar para o major ou o capitão e você já entende tudo. 

Há coisas que não precisam ser ditas. Outras vezes, a ordem 

vem de viva-voz. É a hora do “quebra tudo”. Mas o próprio po-

licial capta essa sede de sangue nas ruas, nos jornais e, como 

não recebe qualquer freio do seu superior, o dedo fica mais 

nervoso. Voltemos ao caso do menino João Hélio. Na mesma 

época, na mesma região, dois PMs foram mortos. Junte os 

fatos. A cobrança da sociedade para matar vagabundos que 

arrastam um menino e o desejo de vingança da polícia lá no 

alto pela morte dos colegas. Logo depois, começou a ocupa-

ção do Complexo do Alemão. A polícia entrou e 19 morreram. 

Não sei se eram bandidos, trabalhadores ou não faziam nada 

para ninguém, dezenove morreram. A sociedade aplaudiu. O 

Beltrame, sujeito decente, foi a um show, uma festa, não sei 

onde, e foi saudado pelas pessoas. Parecia que tinha feito gol 

em final de Copa do Mundo. Qual é a sinalização? Você é pra-

ça, trabalha na rua, não sabe nem ler direito, não lê jornal, não 

lê porra nenhuma. Teu negócio é sinalização. Qual o sinal que 

chega para você? Fomos lá, quebramos 19, e o Secretário foi 

aplaudido. A chapa tem de esquentar ainda mais. 

e como faz para esfriar a chapa?
Aí, meu amigo, é sangue lavando sangue. Para a sociedade 

sair desse nervosismo infelizmente só tendo outro caso cho-

cante. Foi o que ocorreu com o menino João Roberto, na Ti-

juca. Depois de um assalto a banco, uma patamo intercepta 

um carro, a princípio suspeito. Em vez de cercar, abordar, o PM 

usa o que tem: a arma, a mão! E eles dão 17 tiros num carro 

que tem uma mãe e uma criança de dois anos. Ali, quebrou de 

novo, só que contra a gente. Só aí a sociedade parou e pensou: 

“Mas que polícia filha da puta nós temos?” Mas foi a própria 

população que nos deu autorização para matar. Cara, você na 

rua fica absolutamente perdido. Um dia, teu trabalho é fechar o 

olho apertar o dedo; no outro, é xingado na rua por isso.

e como funciona a coisa no bope? graças ao filme, 
a população passou a ver o batalhão como uma 
liga De heróis incorruptíveis, Que manDa brasa. é 
assim mesmo? 

O Bope tem muito ladrão. A diferença é que Bope tem a 
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vontade de não ter ladrão. Entre os integrantes do Batalhão 

tem segurança de bicheiro e de miliciano. Mas tem aquela 

coisa da puta que não faz topless. Você jamais vai encontrar 

um cara do Bope que tenha acordo com o tráfico. Jamais! Eles 

são arqui-inimigos.

mas, como eles são vistos pelo restante Da pm? 
A coisa que mais nos separa do Bope é o curso. O curso de-

les é uma vez por ano ou a cada dois anos. É muito duro mes-

mo. Não é o jardim de infância que a gente tem na academia. 

E na rua os caras são o poder. No filme, tem uma cena que 

o cara do Bope fala para os PMs na entrada da favela: “Não 

vai subir ninguém!” Isso acontece mesmo. Já passei por isso 

algumas vezes. Uma vez no Andaraí, a gente estava naquela 

de vai não vai, escondido atrás de uma banca e o chumbo 

pingando. Eu me lembro de olhar para uma árvore em cima 

da minha cabeça e as folhas se mexendo para cacete. E não 

tinha vento nenhum. Era só bala zunindo na orelha. A gente 

decidiu subir e chegou o Bope. Ficamos no chão. Em todo 

lugar é assim. Quando os caras de preto chegam, não tem 

mais comandante e o cacete a quatro. Eles mandam. Para o 

soldado tem de ser assim mesmo. Imagina se o comandante 

do batalhão ou da operação está arregado...

arregaDo?
É, arregado. Está na folha do dono do morro. A gente sobe 

e o cara dá um tiro pelas costas. Então, só subo morro com os 

caras de preto. E subo para arrebentar mesmo! É tapa na cara 

para cima.

tem algum triângulo Das bermuDas na ciDaDe 
Do rio, alguma área em Que a pm não vai De jeito 
nenhum? 

Não. Isso não tem. A gente vai a tudo que é lugar desde 

que o comandante decida que é hora de entrar. Tem um 

monte de área que não vale a pena perder tempo e a gente 

nem passa perto. Se tiver um crime, aí você vai ver uma pa-

tamo lá uma semana, até o jornal parar de conferir se a área 

está policiada. O jornal esqueceu, a gente vai embora tam-

bém. Fica só o vagabundo. Agora, tem regiões do Rio em que 

o bicho pega mesmo. O Complexo do Alemão é uma. Eu e 

nenhum outro policial, a não ser que vá pegar o dinheiro do 

tráfico, vai lá com dois ou três carros. Se não tiver 500 homens 

na boca da favela, eu viro as costas e vou embora. O Alemão é 

foda! Todo mundo foge de lá. É a Faixa de Gaza da PM do Rio. 

Tanto da Militar quanto da Civil. 

ainDa tem aQuela coisa De esQuaDrão Da morte 
Que se ouvia antigamente? 

Isso é da Civil. PM não entra nessa. Existe um pouco. Não dei-

xa de ser uma forma de milícia, porque eles matam e recebem 

de alguém, normalmente do comerciante que teve a loja assal-

tada dez vezes em dois meses ou que viu a filha ser estuprada. 

como você e seus colegas De farDa estão venDo 
esse negócio De upps? funciona mesmo? 

Acho que é uma boa sacada. A turma lá de cima esteve 

na Colômbia e trouxe isso de lá. De que adianta matar cinco 

e apreender 100 gramas de cocaína? Vou para a delegacia, 

mostro a cocaína e digo que tem cinco mortos. Em que aju-

dou? Melhorou para o cara no Jacarezinho? Porra nenhuma! 

O negócio da UPP não é ficar combatendo tráfico. É impedir 

que o morador da favela tenha medo do cara de fuzil! Esse é 

o grande lance da UPP. O pé de chinelo que mora na favela 

tem tanto direito à segurança pública quanto o gravatinha 

que mora no Leblon! Ninguém vai entrar na General Venân-

cio Flores e tomar a rua, colocar 14 bocas de fumo. Vai fazer 

isso no subúrbio e lá em cima do morro. 

mas para onDe estão inDo os traficantes expulsos 
pelas upps. eles saem em fila inDiana, organizaDos? 
porQue parece tuDo tão fácil. a upp entra sem tiro, 
sem sangue. ninguém Do morro reage?

O recado chegou antes ao morro. Há uma operação do 

Bope que ninguém acompanha. Jornalista só vai lá se mor-

rerem 15. O cara de preto chega e diz para o traficante: “Meu 

irmão, vaza! Corre atrás’”. E o cara sai, se não, é uma carnificina. 

Aí, sim, vai dar jornal. 

mas para onDe vão os traficantes, para a rua?
É como a gente diz para os vagabundos: “Se vira e can-

te”. Quando o Bope chega e fala para sair, o traficante deixa 

o morro desprestigiado. Nem as armas ele leva. A polícia não 

pode assumir, mas tudo isso tem uma coreografia, um rito. Há 

um encontro de parte a parte em que são decididas coisas 

que ficam entre a vida e a morte. O traficante entrega os seus 

“bicos” e sai do morro. Vai para o 157. Antes que você pergun-

te o que é 157. Vai para o chão assaltar. Aí é com a gente.
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H
oje não vou escre-
ver sobre trirre-
mes gregas, barcos 
piratas, mercená-
rios a serviço de 

Dom Pedro I ou sobre algum epi-
sódio curioso da Guerra Fria. Um 
novo chamamento me levou para 
onde audaciosamente outros já es-
tiveram – mas eu ainda não. Deixo 
para trás o trabalho de descrever os 
fatos e de analisá-los à luz da lógica 
cartesiana para me dedicar ao gêne-
ro da ficção.

Certamente você, leitor da In-
teligência, foi bombardeado por 
uma enxurrada de informações 
sobre as chuvas que se abateram 
sobre o Rio de Janeiro no mês de 
abril. Recuso-me a martelar a sua 
cabeça com mais do mesmo. De-
cidi por escrever sobre como tudo 
teria ocorrido se nossa amada Ci-
dade Maravilhosa e seus belos arre-
dores dispusessem de um plano de 
emergência. Atenção: nesta minha 
crônica o Super-Homem não salva 
ônibus escolares que estão caindo 
da Ponte Rio-Niterói. Nem o Bra-
sil conta com uma rede própria de 
satélites meteorológicos ou com 
dinheiro para reverter a curto pra-

zo décadas de ocupação desorde-
nada do espaço urbano. Não, esta 
minha estória se desenrola com 
orçamentos modestos e com os re-
cursos disponíveis – não se trata de 
ficção científica. 

Tudo começa em algum lugar 
de um passado não muito distante, 
onde tragédia similar tenha aconte-
cido. Pode ser o biênio 1966/1967, 
quando as chuvas mataram mais 
de mil pessoas em todo o estado, 
duzentas delas de uma vez só, num 
deslizamento que soterrou uma 
casa e dois edifícios entre as ruas 
Belizário Távora e General Glicé-
rio, no bairro de Laranjeiras. Pode 
ser o ano de 1988, quase igualmente 
letal. O fato é: diante da recorrência 
de chuvas fortes e suas consequên-
cias danosas ao longo da História 
do Grande Rio, autoridades locais 
decidem pela elaboração de um 
plano de emergência, como parte 
de uma política de gestão de defe-
sa e segurança da população. Um 
consórcio intermunicipal é forma-
do pelas prefeituras integrantes da 
área metropolitana e as principais 
ameaças são identificadas. Órgãos 
do estado e da União, atores não 
governamentais e a população são 

envolvidos no processo. Além de 
alagamentos e deslizamentos de 
terra, são incluídos a dengue, a 
interrupção de serviços essenciais, 
a liberação acidental de produtos 
perigosos, os grandes incêndios em 
áreas residências ou industriais, os 
atentados cometidos por organiza-
ções criminosas, as quedas de ba-
lões, os acidentes de transporte, en-
fim, todos os eventos indesejáveis e 
possíveis que afetem a segurança de 
cariocas e fluminenses.

Com os dados disponíveis, a 
análise de risco é realizada em três 
etapas: na primeira são estimadas as 
chances de esses eventos ocorrerem 
e qual a sua distribuição espacial. 
Na segunda etapa avalia-se a vulne-
rabilidade de cada uma das áreas da 
cidade em relação às ameaças enu-
meradas. Na terceira, as informa-
ções são cruzadas e temos o mapea-
mento do risco. 

No exemplo das chuvas fortes, 
o que isso significa? Imaginemos, 
por exemplo, que a análise da ame-
aça, realizada pelo serviço meteo-
rológico, indica que as chuvas são 
fortes sempre no ponto localiza-
do nas coordenadas XY. Bem, ao 
identificar esse ponto na geografia 
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              se você,    
    administrador 
        público, tem 
    em seu município  
   pessoas vivendo  
 sob risco elevado,  
    sem perspectiva 
    de solução  
 a curto prazo, 
 tenha um plano  
de evacuação.

da cidade, descobrimos que ele se 
encontra bem no meio da Baía de 
Guanabara, próximo ao trajeto 
regular das barcas e do canal de 
acesso ao Porto do Rio de Janeiro. 
No mapa de vulnerabilidade, os es-
pecialistas da área, peritos do setor 
aquaviário, já haviam determinado 
que, na ocorrência de temporais, a 
visibilidade seria limitada, determi-
nando a redução da velocidade das 
embarcações, o que possivelmente 
acarretaria o aumento do intervalo 
entre as barcas que fazem o trajeto 
Rio-Niterói. Portanto, ao cruzar 
as informações da primeira análise 
(probabilidade e distribuição es-
pacial da ameaça) com a segunda 
(vulnerabilidade de cada região da 
cidade), temos o mapa do risco hi-
potético (na ocorrência de chuvas 
fortes teremos uma redução da ca-
pacidade de transporte aquaviário 
entre o Rio e Niterói).

Realizada a análise de risco, 
os desastres potenciais mais graves 
têm a maior prioridade no plano. 
Ações de prevenção são levadas a 
termo em paralelo à elaboração do 
plano de emergência. São atividades 
distintas e complementares. Usual-
mente a falta de recursos para a 
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prevenção é utilizada como grande 
vilão e único culpado dos grandes 
desastres, explicação plausível e de 
fácil digestão, embora totalmente 
inverídica. Obras de melhoria da 
rede de drenagem, contenção de 
encostas e remoção de populações 
sob alto risco exigem decerto in-
vestimentos vultosos. Mas se você, 
administrador público, tem em seu 
município pessoas vivendo sob ris-
co elevado, sem perspectiva de so-
lução a curto prazo, faça como os 
japoneses em relação aos tsunamis. 
Tenha um plano de evacuação.

Quando o terremoto de 8,8 
graus de magnitude atingiu o Chile 
em fevereiro deste ano, um alerta de 
tsunami foi emitido pelas autorida-
des japonesas determinando a eva-
cuação de centenas de milhares de 
pessoas das áreas litorâneas. Nada é 
possível fazer para se contrapor às 
ondas gigantes formadas pela ocor-
rência de maremotos. Instalações 
portuárias e espaços urbanos costei-
ros serão indubitavelmente destruí-
dos. Mas é possível salvar as pessoas 
por meio de evacuações, desde que 
exista um plano para isso e um sis-
tema de alerta. No caso japonês, 
havia a perspectiva de que as ondas 

alcançassem três metros de altura, o 
que não aconteceu. Mesmo assim, 
as ondas menores que atingiram a 
costa causaram grandes prejuízos à 
indústria pesqueira da Região Nor-
deste do país. Retornando à Cidade 
Maravilhosa e adjacências, substitua 
alerta de tsunami por alerta de chu-
vas fortes. Troque áreas litorâne-
as da costa nordeste do Japão por 
áreas sob risco de desabamento ou 
alagamento. Pronto. Já temos algo 
concreto para trabalhar. 

O plano de emergência é ela-
borado a partir da colaboração de 
todo o tecido social e suas infor-
mações são atualizadas, pelo menos 
uma vez por ano. As populações po-
tencialmente afetadas são cadastra-
das e minimamente instruídas. Elas 
passam a saber que, se determinado 
nível de alerta for divulgado (o rá-
dio é o veículo vocacionado para 
tal), elas deverão abandonar as suas 
casas. Aqueles que não dispõem de 
rede familiar de fácil acesso e fora 
de área de risco serão informados 
dos pontos de concentração e abri-
go alternativos, normalmente em 
colégios ou centros esportivos.

As tarefas associadas às emer-
gências são previamente distribuí-

das aos seus atores. Serviços públi-
cos próprios ou concedidos, corpos 
de bombeiros, polícias civil e mi-
litar, sistemas de transporte e tele-
fonia, empresas de equipamentos 
pesados, unidades das forças arma-
das, centros de pesquisa, unidades 
de saúde, sistema de radiodifusão. 
Todas as pessoas que são pontos de 
contato para a ação estão previa-
mente cadastradas e sabem que, em 
situação de desastre, devem se co-
municar com seus centros de con-
trole. Uma equipe específica para 
comunicação em situação de crise 
é previamente montada, de modo 
a garantir, na emergência, uma co-
municação clara e objetiva com a 
mídia e a população.

n
o período de bai-
xa probabilidade 
da ameaça (no 
caso das chuvas, 
o de inverno), 

exercícios eventuais são realiza-
dos a fim de verificar a prontidão 
dos atores responsáveis, ajustar os 
procedimentos que foram planeja-
dos e envolver a população com o 
problema. Durante a evacuação de 
uma área de encosta, por exemplo, 
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       Até o fim do dia  
    um quadro claro  
da destruição deverá  
     estar montado, e 
    o gabinete de crise,  
      debruçado sobre 
      os mapas da área  
           metropolitana, 
               estabelece as  
           diretrizes iniciais  
              de reconstrução

é preciso dispor de rotas seguras, 
rápidas e padronizadas, inclusive 
para as pessoas que têm limitações 
de locomoção. Um perímetro de se-
gurança deve ser criado e mantido 
para evitar que as pessoas regressem 
a residências condenadas ou que 

seus pertences sejam saqueados por 
criminosos oportunistas. O estabe-
lecimento desse perímetro é de vital 
importância porque o receio de fur-
tos às residências é um dos fatores 
que fazem com que os moradores 
resistam a abandonar as suas casas. 

Na ocorrência de grandes desastres 
essa tarefa pode ser executada não 
só pela polícia, mas por tropas ter-
restres das Forças Armadas.

É preciso contar também com 
a possibilidade de que os próprios 
serviços de emergência ou suas ro-
tas de trabalho sejam afetados. Isso 
vai exigir o emprego de veículos 
terrestres especiais (capazes de atra-
vessar áreas alagadas), de helicópte-
ros, para remoção de feridos e pes-
soas isoladas, reconhecimento das 
áreas afetadas e transporte de equi-
pes de socorro, além da montagem 
de instalações temporárias (centros 
de comando e controle, hospitais 
de campanha, acampamentos para 
desabrigados). Embora o municí-
pio e o estado normalmente não 
disponham desses recursos, forças 
federais os têm. No Rio de Janeiro, 
por exemplo, encontra-se uma par-
te significativa das tropas que atua-
ram no Haiti.

O plano está pronto. Um cen-
tro de gerenciamento de emer-
gências é criado, em local seguro, 
contando com representantes de 
todas as esferas de governo e atores 
envolvidos. É dotado de um sistema 
que compila as informações como: 

SOcORRO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

41ABRIL•MAIo•JUNHo 2010

situação meteorológica, localização 
e distribuição das equipes de emer-
gência, situação do tráfego viário, 
condições do mar e ondas na região 
litorânea, qualidade do ar, nível dos 
rios, situação do fornecimento de 
água e energia elétrica, entre outros. 
Conta com uma estrutura de comu-
nicações robusta, capaz de garantir 
o fluxo de informações em situa-
ção de crise e o gerenciamento de 
grandes eventos como o Réveillon, 
a Copa do Mundo e as Olimpíadas. 
É permanentemente guarnecido. É 
a sentinela carioca.

H
oje é dia 5 de abril 
de 2010. No centro 
de gerenciamento 
de emergências os 
operadores mo-

nitoram de perto a aproximação 
da frente fria prevista nos boletins 
meteorológicos. Especial atenção é 
dada para os dados provenientes da 
rede de pluviômetros automáticos 
do sistema Alerta Rio (Prefeitura 
do Rio de Janeiro), as imagens pro-
venientes do radar meteorológico 
do Pico do Couto (da Força Aérea 
Brasileira) e das informações pro-
venientes do serviço meteorológico 

marinho (Marinha do Brasil). 
As imagens de radar confir-

mam a aproximação das nuvens. 
Às 15h as chuvas estão sobre a Ilha 
Grande e o litoral sul do estado. Às 
17h, atingem o Centro do Rio de Ja-
neiro e às 18h, a Baía de Guanabara. 
Às 19h chove forte também em Ni-
terói e São Gonçalo. Pode ser ape-
nas mais uma tempestade no Rio 
de Janeiro, mas um detalhe chama a 
atenção dos operadores: o nível do 
mar. A maré dos dias 5 e 6 perma-
necerá alta das 19h do dia 05/04 até 
as 7h do dia 06/04. O ciclo usual na 
Região Sudeste do Brasil é marcado 
por duas marés altas e duas baixas 
num período de 24 horas. Contudo 
a posição da Lua no dia 5 promo-
ve alteração desse padrão, fato que 
manterá a maré alta por 12 horas 
seguidas. Isso reduzirá a diferen-
ça de altura entre rios e canais que 
deságuam na baía e o nível do mar, 
reduzindo, por conseguinte, a vazão 
da água drenada. As condições para 
uma catástrofe estão se desenhando. 
O plano de emergência é acionado 
por volta das 20h.

Os prefeitos da área metropo-
litana do Rio e o governador do 
estado são informados. As unida-

des relacionadas no plano de emer-
gência são postas de prontidão. As 
companhias de telefonia móvel 
passam a dar prioridade no tráfego 
de mensagens e chamadas oriundas 
dos telefones cadastrados como vi-
tais. O gabinete de crise é reunido 
no Centro de Gerenciamento de 
Emergências. Os prefeitos dos mu-
nicípios mais distantes atendem à 
reunião por videoconferência. Por 
volta das 21h, a partir da confir-
mação obtida pela rede de câmeras 
das companhias de trânsito, e dos 
níveis medidos pelos pluviôme-
tros, confirma-se que a catástrofe 
está em curso. Por volta das 22h a 
programação de rádio e televisão é 
interrompida para disseminação de 
alerta oficial de chuvas fortes, possi-
bilidade de inundação e interrupção 
do fornecimento de energia elétrica. 
É decretado feriado no dia 6, a fim 
de manter as pessoas seguras em 
casa. Os letreiros eletrônicos indi-
cam as rotas mais seguras desviando 
o trânsito dos pontos alagados. Na 
mesma transmissão é determinada 
a evacuação das áreas de risco mui-
to alto para os pontos de concentra-
ção. A Guarda Municipal tem seus 
efetivos desviados das tarefas usu-
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ais para o controle do tráfego em 
emergência e orientam as pessoas 
que ainda não sabem do alerta. De 
hora em hora o aviso é repetido. As 
operadoras de celular disseminam 
o alerta por mensagem de texto. As 
equipes relacionadas à evacuação 
saem do estado de prontidão para o 
de plena operação.

d
urante a ma-
drugada o ce-
nário de desas-
tre se consolida 
com as medi-

ções de chuva forte e continuada. 
Por volta das quatro da manhã se 
decide evacuar também as áreas de 
alto risco. Por volta das dez da ma-
nhã as chuvas começam a perder 
força, mas ainda persistem, mais 
fracas, até a tarde. Coincidiram 
exatamente com o período de maré 
alta. Vastas áreas do Rio, de Nite-
rói, de São Gonçalo e da Região 
dos Lagos estão completamente 
alagadas e sem energia elétrica. 
Muitas vias importantes estão in-
transitáveis. As redes de celular se 
tornam instáveis. O pânico não se 
instala porque as pessoas já sabem 
o que têm de fazer e dispõem do 

básico em casa para pelo menos 
48 horas de subsistência. Gêneros, 
água mineral e um rádio de pilhas. 
Por volta das 17h30min é possível 
constatar que, em áreas como San-
ta Teresa, choveu nas últimas 24 
horas quase o dobro do observado 
no mês inteiro de abril de 2009. 
Estamos diante de um cenário da 
envergadura de 66/67 e de 88. As 
forças estaduais são insuficientes 
para lidar com uma catástrofe des-
sas dimensões e as forças federais, 
até então em prontidão, são acio-
nadas e se dirigem a áreas como a 
região da bacia dos rios Guaxindi-
ba/Alcântara, que transbordaram, 
inundando boa parte do município 
de São Gonçalo. Resgatarão pes-
soas ilhadas, distribuirão água po-
tável, ajudarão no recolhimento de 
detritos, e distribuirão cartilhas do 
Ministério da Saúde sobre a leptos-
pirose e o modo correto de desin-
fectar as residências recentemente 
alagadas. Hospitais de campanha 
serão montados a fim de ampliar a 
capacidade de atendimento e subs-
tituir as unidades de saúde afetadas 
pelas enchentes. 

Ainda no dia 6 de abril, consi-
derando o nível elevado de satura-

ção dos solos, é determinado que as 
áreas de risco médio também sejam 
evacuadas. Em várias áreas de risco 
muito alto e de risco alto já foram 
observados desabamentos sem víti-
ma, já que os residentes já haviam 
sido evacuados. O feriado é prorro-
gado por mais um dia, já que muitas 
escolas estão abrigando a população 
evacuada, boa parte das vias impor-
tantes está interditada e há muito 
lixo espalhado pelas ruas. Até o fim 
do dia um quadro claro da destrui-
ção deverá estar montado, e o Ga-
binete de Crise, debruçado sobre 
os mapas da área metropolitana, 
estabelece as diretrizes iniciais de 
reconstrução, atualização dos ma-
pas de risco, solicitação de recursos 
complementares e levantamento 
dos danos sofridos pelas populações 
atingidas, a fim de subsidiar indeni-
zações e programas de assistência.

 Na noite do dia seguinte, 7 
de abril, ocorre no antigo lixão de 
Niterói um grande desabamento. 
Não existem casas na região, in-
terditada à ocupação por motivos 
sanitários. Mas o escorregamento 
de massa contendo grande quan-
tidade de lixo é considerado um 
grave acidente ambiental. Equipes 
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são enviadas para o local a fim de 
conter o espalhamento do material 
tóxico. No final do dia o novo ba-
lanço dos danos é divulgado, assim 
como o plano de obras emergen-
ciais, incluindo a previsão de nor-
malização dos serviços essenciais. 
A crise foi gerenciada a contento e 
os ensinamentos colhidos servirão 
para aprimorar o plano de emer-
gência e as ações de prevenção, pre-
parando a cidade para o próximo 
evento dessa natureza, que, mais 
cedo ou mais tarde, acontecerá. 

a
qui se encerra a mi-
nha obra. Os dados 
que me permiti-
ram reconstituir o 
comportamento 

das chuvas são exatamente os reais, 
todos com acesso irrestrito pela in-
ternet. As imagens do radar meteo-
rológico do Pico do Couto, atuali-
zadas de 15 em 15 minutos, podem 
ser obtidas na página da Rede Me-
teorológica do Comando da Aero-
náutica em “http://www.redemet.
aer.mil.br”. A rede de pluviômetros 
automáticos da Prefeitura do Rio 
de Janeiro, integrante do Sistema 
Alerta Rio, pode ser acessada em  

http://www2.rio.rj.gov.br/georio/
site/alerta/dados/dados.asp. Manti-
do pela Marinha do Brasil, o Servi-
ço Meteorológico Marinho e a Pre-
visão de Marés podem ser obtidos 
em https://www.mar.mil.br/dhn/
dhn/index.html. Bem, mas o que 
aconteceu de fato? A resposta é mui-
to simples: não havia plano algum.

Na falta de um plano de emer-
gência, foi necessário improvisar. 
Dentro desse contexto, a Prefeitura 
do Rio de Janeiro era a única que 
contava com um sistema de alerta, 
com 32 pluviômetros automáticos. 
As condições atmosféricas foram 
monitoradas e os alertas, emitidos, 
incluindo os de probabilidade de 
escorregamento. Mas não havia um 
mapeamento das áreas de risco que 
permitisse priorizar a evacuação 
e nem um plano prévio para isso. 
Como decisão acertada, o prefeito 
da cidade do Rio de Janeiro solici-
tou que as pessoas permanecessem 
em casa no dia 6 de abril, por meio 
da mídia. Aos habitantes das outras 
cidades, diante do silêncio de seus 
governantes, restou seguir a reco-
mendação da Prefeitura do Rio. 

Quanto a Niterói, o que é pos-
sível dizer? Bem, não sabemos o 

quanto choveu em Niterói. A cida-
de não tinha sequer um pluviôme-
tro funcionando. E seu antigo lixão, 
pasmem, foi urbanizado. A despeito 
da bravura e do esforço incansável 
das equipes de resgate, ninguém foi 
salvo no deslizamento do Morro do 
Bumba. Não havia como. Ao con-
trário dos desabamentos ocorridos 
em terremotos, os escorregamen-
tos de lama não somente soterram 
– também asfixiam, matando rapi-
damente. Retrato melhor não se viu 
nos municípios vizinhos e na estru-
tura estadual de defesa civil. 

Tente hoje, leitor e cidadão, 
encontrar um mapa com os pontos 
onde houve os desastres, as vias in-
terrompidas, a lista das vítimas Não 
há. Não interessa. Que a lembran-
ça da tragédia seja soterrada com 
os corpos dos desaparecidos, jun-
tamente com o seu custo político. 
Afinal, meu caro (e)leitor, para que 
ficar remoendo histórias tristes? É 
ano de torcer pelo Brasil. É ano de 
Copa de Mundo.

bragamartins@terra.com.br

O articulista é mestre em Defesa e Segu-
rança Civil pela UFF e Imediato do sub-
marino Tapajó.
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A
utismo é um termo emprestado de 

Eugene Bleuler (1911) e foi criado 

para descrever um sintoma da es-

quizofrenia, que ele definiu como uma “fuga 

da realidade”, um isolamento social. Bleuler 

é conhecido por nomear a doença esquizo-

frenia, que anteriormente era chamada de 

demência precoce. Até o início da década de 

40, observaram-se crianças com grande di-

ficuldade de interação social e, na época, o 

problema era abordado pela psicanálise com 

ênfase na relação entre pais e filhos, mais 

precisamente na mãe – usava-se o termo mãe 

geladeira ou refrigerators mothers.

 Na década de 40, houve uma interes-

sante coincidência: dois austríacos, um vi-

vendo em Baltimore, nos Estados Unidos, e 

outro em Viena, descreveram o autismo em 

trabalhos diferentes e sem nenhum ponto de 

contato entre ambos. O primeiro era Leo 

Kanner, que trabalhava numa clínica psiqui-

átrica para crianças no John Hopkins Uni-

versity. Ele observou crianças com grande 

dificuldade de interação social, sobretudo na comunicação 
pela linguagem. Ou não falavam ou se comunicavam mui-
to pouco. Exibiam também comportamento e interesses 
restritos e egocêntricos. Tinham fascínio por partes de ob-
jetos – o braço de uma boneca, a espada de um guerreiro, o 
painel de um carro, a roda de um carrinho. Apresentavam 
ainda movimentos muito estranhos, anormais, sem alvo, 
direção, ou finalidade, definidos como estereotipias. As 
estereotipias, embora comuns em pacientes com esquizo-
frenia, eram mais notáveis nos autistas de Kanner. Num 
artigo que escreveu em 1943 (“Autistic disturbance of affec-
tive contact”, publicado na revista Nervous Child), Kanner 
denominou a patologia de autismo clássico, ou transtorno 
autista.

Em 1944, sem conhecer Leo Kanner, outro médico, 
Hans Asperger, descreveu, em sua tese de doutorado, a psi-
copatia autista da infância. Diretor de um hospital de crian-
ças, Asperger observou, em um número pequeno de casos, 
a maioria adolescentes masculinos, grande dificuldade de 
interação social, de partilhar brincadeiras com pares, apesar 
de praticamente não apresentarem problemas de linguagem 
falada, ao contrário dos pacientes de Kanner. A média para 
uma criança produzir uma sentença é de três anos de idade 

Asperger
“Imagine um mundo que você só 

perceba os aspectos físicos e esteja 
cego para os aspectos mentais tais 

como pensamentos, desejos, crenças, 

conhecimento e intenções, que, para a maioria 

de nós, é intrínseco ao comportamento.”
Simon Baron Cohen
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e os pacientes de Asperger não apresentavam atraso. Diferente-
mente das crianças que Asperger acompanhava, Kanner obser-
vava pacientes com grande dificuldade de comunicação verbal e 
não verbal. Os de Asperger conseguiam falar, comunicavam-se 
verbalmente, mas de uma forma peculiar, egocêntrica e monóto-
na, como se a fala não tivesse melodia. Além disso, existia uma re-
dução acentuada na comunicação não verbal, na expressão facial, 
nos gestos e no tom de voz. Eles tinham dificuldades em perceber 
sarcasmo, ironias, metáforas figuras de linguagem que extrapolam 
a informação literal. Daí a observação da rigidez e concretude do 
Asperger. Um exemplo: ao final da consulta com um de nossos 
pacientes, o médico se despediu se dizendo médico e amigo. Pron-
tamente, o paciente respondeu: “Não, o senhor é meu médico”. 

Com essa forma de se relacionar com o mundo, o Asperger 
não consegue ver no outro que ele está chateado, irado, alegre, 
triste ou contando uma piada. Ou seja, ele demonstra incapa-
cidade de se colocar no lugar do outro, de ler o pensamento e 
a emoção alheia. Um paciente de Asperger, criança, é capaz de, 
numa sala de aula, levantar-se da cadeira e fazer xixi na frente dos 
colegas e da professora. Não consegue perceber qualquer sutileza 
ou aspecto comunicativo tácito, como expressões afetivas. 

Semelhante aos pacientes de Kanner, os pacientes de Asper-
ger também tinham comportamento e interesses bastante restritos, 
mas com um nível mais avançado. Grandes matemáticos, experts 
em música eletrônica, podem saber toda a história do RPG (role-
playing game) em detalhes, serem exímios críticos de novelas de 
televisão, saber distâncias em quilômetros entre todas as cidades do 
país. Entre os pacientes de Kanner, 85% tinham QI mais baixo do 
que o normal, o que difere nos pacientes de Asperger.

Apesar dessas diferenças, Kanner e Asperger empregaram a 
mesma palavra, “autismo”, para classificar seus pacientes e des-
crever os sintomas que viam neles e que poderiam ser sumariza-
dos em deficiente comunicação com outros humanos, comporta-

mento e interesses restritos e incomuns, 
mais relacionados a objetos inanimados, 
além da dificuldade na linguagem verbal 
ou não verbal e em movimentos motores 
involuntários anormais. 

Interseção
Mas quem faria a junção entre essas 

duas pessoas que não se conheciam? Era 
essa conjunção que definiria, posterior-
mente, a categoria dimensional do espec-
tro, o espectro na faixa que vai do Kanner 
ao Asperger, ou seja, do mais grave para o 
menos grave. Esta, aliás, é uma formula-
ção muito recente, feita em 1981, por uma 
médica britânica, Lorna Wing, que tem 
uma filha com autismo. Ela propôs que 
entendêssemos autismo não como um 
conceito, e, sim, como um espectro.

Até então a produção científica de 
Hans Asperger, toda publicada em ale-
mão, não era conhecida do meio cientí-
fico, cuja a língua predominante é a in-
glesa. Foi Lorna Wing quem sumarizou 
os pontos principais do autismo de As-
perger e o classificou como “Síndrome de 
Asperger”. Desde então, surgiram diver-
sos trabalhos sobre pessoas antes consi-
deradas esquizóides, estranhas, isoladas, 
completamente diferentes porque não 
sabiam fazer leitura facial ou de gestos 
e não apresentavam nenhum atraso no 
desenvolvimento cognitivo ou da lin-

o Asperger
ver no outro que ele está

não consegue
chateado, irado, 

alegre ou contando 
uma piada

cONTRa SENSO 
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guagem. Demonstravam, sobretudo, a 

ausência daquilo que chamamos bom 

senso. Surgiram trabalhos como o de 

Christopher Gilbert, que, sucinto, es-

tabeleceu os primeiros critérios objeti-

vos: síndrome de Asperger é prejuízo 

na interação social, interesses restritos, 

rotinas repetitivas, atração pela mesmi-

ce, peculiaridades da fala e da lingua-

gem e problemas na comunicação não 

verbal. 
Um dos poucos trabalhos epide-

miológicos sobre prevalência (Christof 

Gilbert – Gotemburgo, Suécia) mos-

trou a seguinte prevalência: Asperger 

36 em 10000, autismo de Kanner 5 

em 10000, e do espectro 94 em 10000. 

Evidentemente que esses números ca-

recem de precisão, pois ainda são vagos 

a completude dos critérios diagnósti-

cos do Asperger e o espectro. Outro 

trabalho epidemiológico mais recente 

nos Estados Unidos refere que uma em 

cada 110 crianças nascidas tem espectro 

do autismo (Autism Spectrum Disor-

ders – Data & statistics 2009).

 Outros detalhes foram aparecendo 

a partir do trabalho de Lorna Wing. O 

Asperger se mostrava desajeitado no 

uso da aritmética, muitos fazem Ku-

mon (método de ensino japonês), além 

de serem alvo dos bullyngs, “o pele da 

turma”. Há ainda dificuldades para a 

prática de esportes, qualquer habilidade 

que exija controle refinado e destreza na 

coordenação dos membros. Amarrar 

sapatos, por exemplo, eles só aprendem, 

com dificuldade, a partir dos 12 anos. 

Também não desenvolvem redes de re-

lacionamentos parecidas com a média 

de suas faixas etárias. 

Com a obra de Asperger traduzida para o inglês por Uta Frith 
em 1991, começou a haver um frisson. Em 1992, o CID (Classifi-
cação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacio-
nados com a Saúde) e, dois anos depois, o americano DSM-IV 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth 
Edition APA - 1994) lançam o diagnóstico de Asperger. A partir 
daí, surge uma considerável produção científica sobre a síndrome. 
Hoje, existem vários trabalhos sobre o espectro, trabalhos neuro-
científicos de várias abordagens, sejam psicológicas, neurobiológi-
cas, neuroanatômicas, genéticas, biológicas, sociológicas e outras 
disciplinas. Por sua identificação recente permanecer em estágio 
não conclusivo, não há hipótese fechada da etiologia da doença. 
A Doença de Parkinson é do século XIX. O Alzheimer, de 1906. 
Epilepsia e melancolia são de antes de Cristo. Uma classificação 
como autismo de Asperger é recente, mas existe uma confluência 
nas áreas afins da existência dessa fisionomia. 

Esse período ainda curto apresenta avanços fantásticos, prin-
cipalmente no que diz respeito à própria identificação desses in-
divíduos. Melhor dar um nome (Síndrome de Asperger) do que 
jogá-los numa vala comum de diagnósticos. Melhor também do 
que encará-los como esquizofrênicos com distúrbio de persona-
lidade antissocial e transtorno de deficiência atencional, hipera-
tividade e impulsividade, diagnósticos muito mais sombrios. Ao 
mesmo tempo, estamos vivendo numa época com muito mais 
recursos tecnológicos, de instrumentos não-invasivos de imagem, 
que observam o cérebro de pacientes em funcionamento online, 
ao fortalecimento dos instrumentos da biologia molecular, gené-
tica, neuroanatomia. Há ainda novos paradigmas de intervenção 
psicológica e social que vão nos possibilitar intervir mais nesses 
indivíduos sem tirar a possibilidade de seu pertencimento social. 

 Nosso propósito em identificar esse padrão é oferecer um ca-
minho para que eles possam se unir e escapar de bordoadas sociais. 
Queremos diferenciá-los para poder ter algum instrumento de in-
tervenção em que eles possam ser protagonistas de sua inserção, 
não esquecendo que todos podem ganhar. Vários talentos estão 
sendo banidos por serem diferentes das curvas da média do com-
portamento social. Não podemos esquecer que um ótimo jogador 
de basquete acima de dois metros de altura não está na média, 
mas faz a diferença na sua atividade específica. Não sabemos se vai 
dar certo, mas temos uma proposta capaz de garantir a esses pa-
cientes alguma forma de pertencimento, sem serem jogados apenas 
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no âmbito de doenças médicas. Precisamos reforçar a diversidade. Ter um diagnóstico diferenciado é menos estigmatizante e menos preocupante do que não saber do que se trata e não ter controle sobre o problema. Permite mais autonomia aos pacientes. Essa é a nossa proposta.

IdentIfIcação
Identificar um Asperger não é uma ta-refa fácil. Mas o Asperger é, em primeiro lugar, uma figura diferente. Tem uma expres-são facial distinta, na maioria das vezes com uma mirada ocular não tão direta. Apresenta bastante inexpressividade, voz monótona, movimentos repetitivos e anormais e, como dissemos, ausência de bom senso. Em vez de bater na porta e pedir licença para entrar, ele é capaz de bater na porta e dizer em voz alta: “Estou aqui”. E fechar a porta em seguida. Claro que alguns desses sintomas se repetem em outras doenças. Mas o esquizofrênico, diferentemente do Asperger, interage. Sabe quando está sendo demais. O Asperger é um little teacher. É capaz de falar por horas so-bre um assunto específico, como a criação do Rotary no mundo e não perceber que o inter-locutor está entediado e impaciente. Não se dá conta até que o outro lhe chame a atenção. Aí ele sofre, sente-se frustrado. Os autistas não se encaixam completamente num tipo de diagnóstico de origem genética, embora os trabalhos demonstrem, principalmente em gêmeos idênticos, vivendo em locais di-ferentes, maior proporção de personalidades esquisitas. 

Com a maior difusão, os Aspergers co-meçaram a se identificar e atuar politicamen-te, principalmente na Europa e nos EUA. É claro que há um espectro grande de pessoas meio-esquisitas, mas o critério fundamen-tal é a falta de bom senso social. Como um 

paciente já afirmou, eles precisam aprender o que as pessoas sa-
bem intuitivamente. É esse o bom senso social. Os pacientes com 
Síndrome de Asperger que vão ao médico são, na maioria das 
vezes, levados pelos pais ou pessoas íntimas aflitas em achar um 
diagnóstico e um tratamento. Mas não existem medicamentos 
específicos para o diagnóstico. A orientação é mais psicoeduca-
cional. É preciso orientar a família e as pessoas próximas sobre as 
características essenciais da síndrome.

A maioria dos portadores do autismo de Asperger sofre bas-
tante pela falta de aceitação coletiva. De fato, ninguém vai assimi-
lar uma pessoa que faça xixi no meio da sala de aula. O Asperger 
não tem o que chamamos de intuição socioeemocional. Quan-
do um Asperger se sente atraído por uma mulher, é capaz de se 
comportar de forma inapropriada e aparentemente desrespeito-
sa, como, por exemplo, pôr a mão nas pernas sem que o contexto 
permita isso. Evidentemente, isso não será bem aceito. Mas eles 
têm a chamada intuição explícita. Diante da reação das pessoas, 
percebem o mal que fizeram. E muitas vezes se autopunem. 

Em alguns casos, nos mais inteligentes, o Asperger copia pa-
drões das outras pessoas. Imitá-las é uma maneira de sobreviver 
e ser aceito. Mas, em geral, os portadores da doença não sabem 
se comportar. Alguns chegam ao médico com o diagnóstico de 
fobia social. O fóbico social não quer se encontrar com ninguém, 
tem medo do que os outros vão pensar dele. O Asperger, apesar 
dessa deficiência, busca relacionamentos. Harvey Pekar, persona-
gem do filme “O anti-herói americano”, queria se casar. A estra-
nheza estava em avisar à mulher, na primeira conversa, que era 
vasectomizado. No filme PS eu te amo, ao beijar na boca da atriz 
principal, o personagem Daniel disse que tinha gosto de cuspe. 

A rigidez é outra característica do Asperger. Se um médico 
lhe diz “dê um pulinho ali na sala ao lado”, ele vai e fica dando 
pulinhos, literalmente. Como ouvimos de um paciente: “Temos 
de aprender a ser metafóricos”. Eles não entendem metáforas. Há 
um jogo facial, não verbal, da ironia, do humor, que eles têm 
dificuldade de enxergar. E acabam sofrendo mais por causa da 
crítica social. Daí a questão fundamental de podermos encontrar 
uma forma de serem inseridos e não normalizados. Porque nunca 
serão normalizados. Sabemos o que o pai, a mãe e a professora 
querem, mas nunca serão normalizados. Eles têm condição de 
raciocinar e ver outras formas de sobrevivência. E isso já está co-
meçando a ocorrer. Os médicos começam a observá-los e iden-

cONTRa SENSO 
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tificá-los melhor. Como em geral são muito inteligentes, muitos estão nas universidades. Não 

querem ser vistos como deficientes ou como doentes. Autismo é uma marca, uma identificação 

de pertencimento social. 

Há um lugar de possibilidade ou de impossibilidade, depende da visão ética com que se 

trabalhe a questão. Infelizmente, porém, o terreno tem sido de impossibilidades, por enquan-

to. Em todos os pacientes de Asperger, muitas vezes o que há a fazer é conhecê-los. Descrevê-

los. Eles têm mais ansiedade do que o normal, mas não respondem a remédios. Ficam tristes e 

ansiosos porque não conseguem abordar uma mulher, mas o remédio, aí falando a linguagem 

deles, concreto não é solução. Dar o diagnóstico é, na maioria das vezes, muito bom. Traz 

conforto e diminui a culpa. Traz alívio por se reconhecerem numa determinada forma de ser. 

A inabilidade caracteristicamente do Asperger é lidar com o inusitado, com o qual apren-

demos, mais ou menos habilmente, a conviver cotidianamente. Por isso a psicologia cogniti-

vo-comportamental tem sido vista, até então, como a forma de tratamento mais adequada aos 

Aspergers. Nela, o paciente treina lidar com as situações difíceis, mas não a criar recursos para 

reagir ao inusitado. A aposta do psicodrama tem em vista, justamente, esse aspecto. Grupos de 

psicodramas já existem, principalmente no Japão e na Inglaterra. Nossa proposta é usar um ins-

trumento que propicie a experiência, num contexto protegido, da criação de recursos para lidar 

com o inusitado. 

Apostamos que o treino das situações desconhecidas possa ajudar não só no aumento do 

repertório de respostas, como também no desenvolvimento da capacidade de imaginar, fan-

tasiar, experiências muito empobrecidas na vida de um Asperger. É preciso ajudá-los a lidar 

com o sofrimento. Porém, ao incluí-los em um estilo cognitivo diferente, antes que deficiente, 

os ajudarmos a aumentar a estima e a trilhar um caminho de busca de autonomia, ainda que 

com restrições. O movimento de inclusão das formas de ser diferentes tem sido difundido com 

uso do termo neurodiversidade. Ou como um deles apropriadamente denominou “não somos 

neurotípicos”. 

cecilialeite.costa@gmail.com

Cecília Costa é pesquisadora do Núcleo de Déficit e Diferença do Instituto de Medicina Social da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

rogeriomarrocos@gmail.com

Rogério Marrocos é médico do Ministério da Saúde, atualmente trabalhando na Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNI-RIO).
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copia padrões das outras pessoas.

Em alguns casos,

Imitá-las é uma maneira 
de sobreviver e ser aceito

nos mais inteligentes,



www.hyundai-motor.com.br DISTRIBUIDORES EM TODO O PAÍS: 0800 77 02 011 3.8 V6 24V CVVT 4X4 AWD

HyunDAi VerACruz. 
O VerDADeirO 
SuV De luXO.

MáXiMA SOfiSTiCAçãO 
nOS MíniMOS DeTAlHeS.

AN. VERACRUZ_DUPLA_42X28_31-5.indd   1 5/31/10   5:15 PM



www.hyundai-motor.com.br DISTRIBUIDORES EM TODO O PAÍS: 0800 77 02 011 3.8 V6 24V CVVT 4X4 AWD

HyunDAi VerACruz. 
O VerDADeirO 
SuV De luXO.

MáXiMA SOfiSTiCAçãO 
nOS MíniMOS DeTAlHeS.

AN. VERACRUZ_DUPLA_42X28_31-5.indd   1 5/31/10   5:15 PM



54

O
br

a 
de

 E
rn

st
 H

ae
ck

el

PROJEcTO



55ABRIL•MAIo•JUNHo 2010

O corpo 

ou uma poética 
do movimento

Gonçalo M. Tavares
Júlia Studart
Poeta

Parto de dois livros do escritor português Gonçalo M. 

Tavares (nascido em Luanda, Angola, em 1970, e residente 

em Lisboa, Portugal) para armar uma questão: o primeiro, 

intitulado Livro da dança (que é também o seu livro de es-

treia, uma espécie de poema longo, dividido e numerado em 

114 fragmentos, que se aproxima muito do ensaio, e que foi 

definido pelo próprio Gonçalo como “investigação”), saiu em 

Portugal em 2001 e no Brasil, revisto, apenas em 2008; e o 

segundo, intitulado 1, que configura quase uma antologia de 

oito pequenos livros1, de oito projetos aparentemente distin-

tos, foi publicado em Portugal em 2004 e no Brasil, em 20052. 

1.  Os livros que compõem o 1 estão divididos e nomeados como livro um, livro dois, 
livro três e assim sucessivamente até o livro oito. Os títulos dos livros, que já dão pistas 
de sua aparente distinção são, respectivamente, Observações, Livro dos ossos, Atenas 
e a metafísica, Frio no Alaska, Homenagem, Explicações científicas e outros poemas, 
Autobiografia, Livro das investigações claras.

2. O Livro da dança foi publicado em Portugal pela editora Assírio e Alvim, 2001, e 
lançado no Brasil, numa edição revista pelo autor, em 2008, pela Editora da Casa (Série 
Alpendre de Poesia). Já o livro 1 foi editado em Portugal pela Relógio d’Água, em 2004, 
e no Brasil pela editora Bertrand Brasil, em 2005.

desobediente 
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A
questão, pois, é que 

Gonçalo M. Tavares pa-

rece elaborar nesses dois 

livros os seus aponta-

mentos ou as suas “in-

vestigações” a partir do 

que ele mesmo definiu no começo do 

seu Livro da dança como “projecto 

para uma poética do movimento”, isto 

é, um projeto para o corpo leve e para 

a dança, ou ainda, um pensamento da 

dança (que aparece com evidência em 

todo o seu projeto de escritura). E dança 

no sentido mais próximo de Nietzsche, 

como resistência ao movimento vulgar, 

como desobediência, como corpo livre 

e pés ligeiros que impõem o desafio 

àquele que é o maior inimigo do homem, 

o “espírito de gravidade” ou “espírito 

de peso”, ou ainda àqueles que são 

falsamente chamados de “espíritos 

livres” e que, segundo Nietzsche, repre-

senta os homens sem solidão própria 

e sem profundidade (Nietzsche, 1992, 

p.48). Alain Badiou recupera, a partir 

Nietzsche, essa mesma proposição – 

entre peso, como negação da vida, e 

corpo livre, desejo e afirmação da vida 

–, para pensar a dança como metáfora 

do pensamento subtraído de qualquer 

ideia de gravidade. Ele afirma: “Por 

que a dança ocorre a Nietzsche como 

metáfora obrigatória do pensamento? 

É porque a dança é o que se opõe ao 

grande inimigo de Zaratustra-Nietzsche, 

inimigo que ele designa como ‘o espírito 

de peso’. A dança é, antes de mais nada, 

a imagem de um pensamento subtraído 

de qualquer espírito de peso.” (Badiou, 

2002, p.79) Assim, o texto seria, antes, 

um corpo que cai como um corpo-

um corpo-pensamento. Cito ainda o 

crítico português acerca desse corpo que 

tem a propriedade de ser no espaço e 

do devir espaço:

“Este corpo compõe-se de uma 

matéria especial que tem a propriedade 

de ser no espaço e de devir espaço, quer 

dizer, de se combinar tão estreitamente 

com o espaço exterior que daí lhe advém 

texturas variadas: o corpo pode tornar-se 

um espaço interior-exterior produzindo 

então múltiplas formas de espaço, espa-

ços porosos, esponjosos, lisos, estriados, 

espaços paradoxais de Escher ou de 

Penrose, ou muito simplesmente de 

simetria assimétrica, como a esquerda e 

a direita (num mesmo corpo-espaço)”. 

(Gil, 2004, p.56)

Também Gonçalo M. Tavares, no 

fragmento 27 do Livro da dança, escreve 

algo como esta associação entre corpo 

e espaço, este devir espaço do bailarino 

que faz com que o movimento, a dança, 

seja precisamente a duração do espaço e 

não a duração (a demora) no espaço, ou 

seja, “dançar é durar o Espaço,/ é fazer 

sobreviver o Espaço”, numa estreita 

combinação do corpo que é constituído 

de matéria especial e que tem a pro-

priedade do devir espaço para poder ser, 

então, texturas variadas. Nas palavras 

de José Gil: “(...) o espaço do corpo é a 

pele que se prolonga no espaço, a pele 

tornada espaço.” (2004, p.47) Como, 

por exemplo, os espaços impossíveis 

do artista gráfico Escher (1898 - 1972), 

citado por Gil, numa abertura inces-

sante para o infinito, com suas figuras 

geométricas que se transformam em 

formas completamente diferentes. Cito 

o fragmento de Gonçalo Tavares:

móbil flexível e que dança, um corpo 

monstruoso, desobediente, impossível, 

que parece negar toda a ideia de corpo 

orgânico, vulgar, dócil – o falso espírito 

livre, cativo e superficial. Estamos diante 

da ideia de corpo infraleve. E ainda, 

pensando com o crítico José Gil, um 

projeto que aponta todo ele para um 

gesto dançado que abre no espaço a 

dimensão do infinito, pois “seja qual for 

o lugar onde se encontra o bailarino, o 

arabesco que descreve transporta o seu 

braço para o infinito”. Gil diz ainda que 

“tudo se passa no espaço do corpo do 

bailarino” que abre buracos no espaço, 

que faz furos no espaço comum, vulgar 

(Gil, 2004, p.14). 

Mas este gesto pode ser também 

um gesto abstrato, sem contorno, uma 

espécie de corpo ou anel de Möbius, 

que resulta da reversão do interior em 

exterior, formando-se e desfazendo-se 

incessantemente, “absorvendo e dis-

solvendo sem parar o interior que faz 

subir à superfície única, sem avesso” 

(Gil, 2004, p.63-64), formando assim 

um corpo-pensamento livre, anônimo, 

como sugeriu Mallarmé em algumas 

anotações sobre a dança; ou um afeto 

intensivo, como nas palavras de José Gil. 

Assim, Gonçalo Tavares abre o corpo do 

texto, espécie de bailarino enraivecido 

numa travessia violenta, para usar um 

termo de Nietzsche, até projetá-lo para 

fora e armar um espaço do corpo que 

busca alcançar as intensidades mais 

altas, como as do desejo. Ou o que 

José Gil chama de plano de imanência 

da dança, em que as ações do corpo já 

não se distinguem dos movimentos do 

pensamento, uma consciência do corpo, 

PROJEcTO
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Quanto tempo dura o Espaço? 

o corpo que dança é a perfeita duração 
do Espaço

(Dançar não é durar (demorar) no 
espaço, não é sobreviver no Espaço?

dançar é durar o Espaço,

é fazer sobreviver o Espaço,

é salvá-lo.

Libertar o Espaço da Monotonia.

Tempo com ossos e órgãos.

Tempo com imaginação.

Salvação do espaço.

(O Meteoro não atravessa o Espaço

o corpo Meteoro leva atrás o Espaço)

(Tavares, 2001, p.38)
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Dessa forma, a ideia de fazer “sobre-

viver o Espaço” ou “Libertar o Espaço da 

Monotonia” pode ser lida como um corpo 

que dança, um corpo aéreo, um bailarino, 

que compõe também o seu projeto para 

uma poética do movimento e que procura 

libertar o corpo e o movimento de todo 

sentido de vulgaridade, de obediência, 

ou seja, libertar o Espaço da Monotonia. 

E esta saída de um corpo obediente 

e vulgar para um corpo que ri, corpo 

Meteoro que leva atrás o Espaço, parece 

se dar precisamente numa dimensão 

E, quando vi o meu Diabo, achei-o sério, metódico, 
profundo, solene: era o espírito de gravidade – a 
causa pela qual todas as coisas caem.

Não é com a ira que se mata, mas com o riso. 
Eia, pois, vamos matar o espírito de gravidade!

Aprendi a caminhar; desde então, gosto de correr. 
Aprendi a voar; desde então, não preciso de que 
me empurrem, para sair do lugar.

Agora, estou leve; agora voo; agora, vejo-me 
debaixo de mim mesmo; agora, um deus dança 
dentro de mim.

(Nietzsche, 2006, p.67)

da imaginação, corpo-pensamento livre 

e sem gravidade. Nietzsche afirma que 

todo espírito de gravidade ou espírito 

de peso, responsável por todas as coisas 

que caem, carrega junto de si um tom 

profundo e sério que pode matar, e por 

isso mesmo é preciso que todo corpo-

pensamento seja leve, flexível e sutil, 

ao ponto de alcançar as posições mais 

elevadas, as intensidades mais altas. Para 

ele, aquele que consegue voar poderá dar 

à terra um novo nome, a leve. Cito um 

fragmento de Zaratustra: 

PROJEcTO
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Gonçalo recupera ainda, em um 

poema intitulado “Chão”, do livro 1, a 

mesma imagem do corpo vulgar e que 

pesa, do corpo que não aprendeu a voar, 

bem como a sua dificuldade de sair da 

perspectiva do “espírito de gravidade”, 

que faz como que todas as coisas caiam, 

que todos os corpos sejam obedientes à 

terra. O poema diz: “Não há limite que 

não seja por ele suportado./ Suporta 

todo o cansaço. Traições, fadigas, fa-

lhanços./ Aconteça o que acontecer tens 

um corpo que pesa;/ e um chão, mudo, 

imóvel, que não desaparece”. (Tavares, 

2005, p.113). Alain Badiou, por sua vez, 

escreve que na dança, “pensa-se a terra 

como dotada de um arejamento cons-

tante”, e que “a dança supõe o sopro, 

a respiração da terra”. (Badiou, 2002, 

p.80) No entanto, o escritor português, 

no poema “Chão”, não parece dar ao 

corpo e à terra a qualidade de sopro ou 

de arejamento, qualidades tão coladas à 

ideia de leveza, mas sim uma gravidade 

da qual não se pode escapar, ou seja, 

aconteça o que acontecer tens um corpo 

que pesa. 

De alguma forma, isso demonstra o 

quanto o corpo no poema de Gonçalo 

M. Tavares oscila entre o peso irreme-

diável e o desejo, entre a gravidade e o 

corpo-pensamento-livre, isto é, a dança. 

Assim, é importante pensar não só a 

constituição desse corpo paradoxal no 

texto, mas pensar todo o processo de 

escritura de Gonçalo M. Tavares como 

uma dança, um gesto dançado, uma co-

reografia, no sentido do que o bailarino 

e coreógrafo Merce Cunningham sugere: 

a dança como um processo de trabalho 

(a working process) para a construção de 

séries. E ainda, a construção de um es-

paço próprio onde um bailarino (escritor) 

pode evoluir, um espaço do corpo que 

só é possível com o movimento – uma 

poética do movimento.
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Mas é num outro poema do livro 1 

que Gonçalo faz referência ao escritor, 

que é também o título do poema (“O 

escritor”), como um corpo grave e só-

brio, como um corpo sem dança. Assim, 

o corpo, no poema, é o corpo obediente 

que “não recuperou a vontade” ou 

que, por exemplo, é o corpo que traz 

vestido tudo aquilo que lhe apareceu à 

frente, sem resistência. Badiou afirma, 

a partir de Nietzsche, que o contrário 

da dança é o mau alemão, é o desfile 

O escritor
É um escritor ou então a mulher partiu com outro,
e o corpo não recuperou a vontade
de se preocupar com a roupa.
Espontâneo, vê-se; tudo o que traz vestido
apareceu-lhe à frente como numa colisão.
No entanto é discreto.
Tem a idade em que já não se desejam os olhares dos outros.
Branco, o cabelo transmite paz e
uma pequena desistência.
Tem cachimbo, óculos,
na mesa revistas francesas sobre a alma e os laboratórios que 
a estudam;
pega numa folha e começa a escrever.
Tem ar sóbrio, o corpo não dança,
vê-se que há muito venceu o medo de não ser igual aos outros.
Escreve; passa a mão sobre a orelha.
É um escritor, em definitivo.
A luta não é com a solidão, vê-se que sabe usá-la,
percebe a sua natureza. 

(Tavares, 2005, p.18)

militar, “o corpo alinhado e martelante, 

o corpo submisso e sonoro. O corpo da 

cadência batida” ao contrário do corpo 

aéreo e liberto, do corpo vertical que 

dança (Badiou, 2002, p.81-82). Assim 

também parece ser o corpo do escritor 

de Gonçalo Tavares, um corpo alinhado 

e submisso que segue como num desfile 

militar a juntar revistas francesas sobre 

a mesa, a conservar cachimbo e óculos, 

para manter uma natureza absoluta-

mente previsível. Cito o poema:

PROJEcTO
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Por fim, Gonçalo exemplifica a sua 

tarefa, como um corpo desobediente 

e que dança, uma tarefa dedicada à 

alegria, ao corpo leve, aéreo e que ri, 

numa coreografia sutil, como está no 

fragmento 48 do Livro da dança. Ou 

como se repisasse a pergunta de Niet-

zsche em A gaia ciência, quando nos diz 

que nossas primeiras perguntas, quanto 

ao valor de um livro ou quanto ao valor 

Contribuir para a alegria.
Contribuir para o aumento do: olho-te com PASMO, surpreendo-me,
e gosto. 
Contribuir para o afinal deus e o anjo.
a qualidade da existência
a dança na cave ser como as nuvens: ameaçar cair e não cair.
Contribuir para a população dos Alegres

(Tavares, 2001, p.60)

de uma pessoa e de uma composição 

musical, devem ser sempre: É capaz de 

andar? Mais ainda, é capaz de dançar? 

(Nietzsche, 2001, pp8.267-268). Essa 

parece ser a pergunta que Gonçalo M. 

Tavares faz ao texto: é capaz de dançar? 

Cito o fragmento de Gonçalo, a sua 

contribuição para a alegria, o seu pen-

samento leve e que dança, que ameaça 

cair e não cai:

juliastudart@uol.com.br
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Não acho que as dissensões entre o Judi-
ciário e o Legislativo sejam profundas. Ambos 
os poderes partilham a mesma mentalidade 
e seguem as mesmas práticas costumeiras. 
Mas a oligarquia brasileira não é homogênea. 
Existem interesses diversos e frequentemen-
te divergentes. Há, no entanto, um princípio 
constante na vida política nacional: a conci-
liação. Nunca se chega às vias de fato. Mas 
os meios de comunicação de massa sabem 
perfeitamente qual é a temperatura da opinião 
pública. Percebem que, com essa deterio-
ração do sistema eleitoral, haverá um certo 
momento em que será necessário mudar. 
Não se pode manter o sistema sem mudar. 

NÓs OBEDECEMOs
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Não existe sistema eleitoral sem confiança. 
E como vocês viram, a confiança é mínima. 
Então procuram de certa maneira encontrar 
soluções. Daí a própria mídia faz a crítica aos 
políticos, que são membros do poder, tanto 
do Executivo quanto do Legislativo. Os polí-
ticos são sensíveis a isso porque se apegam 
aos seus cargos. Os meios de comunicação 
sabem perfeitamente que há perigo no cres-
cimento dessa desconfiança em relação ao 
sistema político. Sabem perfeitamente que 
não vai durar muito tempo. Mas quanto ao 
fundamental, manter a soberania com pou-
cos, estão absolutamente de acordo. Hoje a 
opinião básica dos meios de comunicação 
de massa é a mesma. Quando eu era jovem, 
muita gente dizia que era preciso ler vários 
jornais. Hoje todos os grandes jornais do país 
têm o mesmo pensamento. E até mesmo o 
estilo começa a ser igual para todos. Embora 
saibam que é preciso fazer mudanças, têm 
medo que a carga venha abaixo. Existe a velha 
mentalidade popular de “cada um deve se 
pôr no seu lugar”.

A
o formulador, a fogueira. Às suas ideias, o index. sente-se assim o pro-

fessor fábio Konder Comparato, para quem os torquemada e ximenes 

da inquisição polítiCa e jurídiCa se enContram entrinCheirados nas 

medievais vielas da mídia, do Congresso, do judiCiário, das forças armadas – a 

soma de forças oligárquiCas que sustentam uma dupliCidade instituCional 

que, segundo ele, sublinha a história brasileira. Como em o espelho, Conto de 

maChado de assis, há duas vestes distintas: uma indumentária de gala, exibida 

Com orgulho Como Comprovação de nosso Caráter Civilizado, e outra natural, 

mais simples, mais Cômoda e, por que não, mais perversa. É disso que Comparato, 

passível de exComunhão, fala a seguir.
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Para minha surpresa, eles publicaram minha 
carta. Como resposta, o diretor de redação 
se dirigia a mim e à professora Maria Victória 
Benevides, que também se manifestara contra 
o editorial. Dizia: “Esses professores são cínicos 
e mentirosos, pois nunca atacaram regimes 
ditatoriais como o cubano”. Azar dele. Dois 
dias depois, o ombudsman alertava o erro 
factual da resposta. Eu havia publicado uma 
carta no jornal criticando o regime cubano. 
Mas ficou por isso. Ele reafirmou o que dis-
sera e citou que abria as colunas do jornal 
para esse professor. Falou como proprietário. 
Propus então uma ação em juízo de danos 
morais e perdi em primeira instância. Recorri 
e agora aguardo a decisão final.

O que é perigoso na democracia brasi-
leira é a falta de comunicação entre o povo 
e o poder. Numa democracia, o povo tem 
de se comunicar com os poderes. O verbo 
comunicar, na sua acepção original, signifi-
ca pôr em comum. E hoje, na sociedade de 
massas, imprensa, rádio e televisão não fazem 
a comunicação. Fazem a informação ou a 
deformação de mão única. Isto é um empe-
cilho formidável à democracia. A democracia 
surgiu em Atenas, com a possibilidade de livre 
palavra na Ágora. Eu bem sei que os cidadãos 
em Atenas eram uma minoria, mas quando 
decidiam na Ágora, qualquer pessoa subia 
à tribuna. Todos tinham direito de palavra, 
fosse um marceneiro, um comerciante ou um 

Eu sou um homem marcado pelos meios 
de comunicação de massa. Meu nome é ab-
solutamente banido. Briguei com o Estadão 
por uma causa muito nobre no começo dos 
anos 70 do século XX. Naquela época, o jornal 
publicou um artigo deprimente sobre um 
padre francês meu amigo e eu usei o direito 
de resposta, via lei de imprensa, que ainda 
não havia sido revogada pelo Supremo Tri-
bunal Federal. Entrei com uma ação judicial, 
ganhei, e eles foram obrigados a publicar. A 
partir dali nunca mais mencionaram o meu 
nome. Na Folha de S. Paulo escrevi durante 
30 anos, graças ao convite do Otavio Frias, 
um sujeito muito interessante, que não tinha 
nada de democrata, mas era muito inteligente. 
Ele gostava muito do que eu escrevia e pediu 
ao filho (Otavio Frias Filho), de quem eu fui 
professor na Faculdade de Direito, para eu 
escrever regularmente no jornal. Em feverei-
ro do ano passado, escreveram um editorial 
afirmando que o regime militar brasileiro 
foi uma “ditabranda”. Ninguém lê editorial, 
exceto os editorialistas, mas no dia seguinte 
publicaram uma carta de um senhor de Minas, 
muito ponderada, que se dizia chocado com 
aquela qualificação. Afinal de contas, era um 
regime que havia matado centenas e torturado 
milhares de pessoas. Quando li aquilo, com 
meu descontrole siciliano, fiquei furioso. Man-
dei uma carta dizendo que o autor daquele 
editorial e o diretor de redação deviam pedir 
desculpas ao povo brasileiro. E de joelhos. 
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tados brasileiros: desonestos – 5%; insensíveis 
aos interesses da população – 52%”. Essa é 
a percepção do povo.

Questionam-me sobre a regulação dos 
meios de comunicação e o risco de isso se 
transformar numa tentativa autoritária de 
interferência nas liberdades de expressão 
e pensamento. Essa discussão faz parte da 
falsidade brasileira tradicional. A maior censura 
que se exerce neste país é a autocensura, 
com pessoas que jamais são mencionadas 
na mídia impressa, no rádio e na televisão. 
Há assuntos que nunca entram na pauta. No 
dia 30 de abril de 2009 o Supremo Tribunal 
Federal julgou que a Lei de Imprensa de 
1967 havia sido revogada automaticamente, 
de pleno direito, pela entrada em vigor da 
Constituição. No dia 29 de abril de 2010, 
ele julgou que a Lei de Anistia não havia 
sido revogada com a entrada em vigor da 
Constituição, não obstante a Constituição 
dizer, no artigo 5º, inciso 43, que a tor-
tura é um crime inafiançável, insuscetível 
de graça e anistia. Qualquer estudante de 
Direito sabe que as leis anteriores à Cons-
tituição só permanecem em vigor se não 
são contrárias ao texto da Constituição. O 
mesmo tribunal teve essas duas decisões 
contraditórias. Daí vem a minha interpre-
tação não muito agradável ao Poder Judi-
ciário. A revogação da Lei de Imprensa foi 
absolutamente favorável aos interesses do 
oligopólio empresarial, que domina os meios 

sapateiro. Tinham direito de falar e todos eram 
obrigados a ouvir. No Brasil, como se fazem 
as eleições? Tudo é organizado pelos meios 
de comunicação. As eleições só interessam 
aos políticos. O povo não está minimamente 
interessado no processo eleitoral. Mídia im-
pressa, rádio e televisão estão nas mãos de 
quem? Dos oligarcas. O principal problema 
político de hoje é a existência do oligopólio 
empresarial dos meios de comunicação de 
massa. Um oligopólio que, muitas vezes, se 
impõe ao governo e ao Judiciário. Os juízes 
têm tem muito medo da imprensa. Têm mui-
to mais medo dos meios de comunicação 
de massa do que das autoridades gover-
namentais e até dos militares. Eles encaram 
discutir até com o presidente da República, 
mas querem ficar bem perante os donos dos 
órgãos de comunicação. A organização da 
oligarquia é muito bem feita. Não deixaram 
nada improvisado, então se permite que se 
faça um teatro político. Ao povo, cabe ficar 
na plateia. E assim permanecerá enquanto 
for bem comportado, caso contrário será 
expulso do teatro. Uma pesquisa do Ibope 
de 2009 perguntou à população se confiava 
nos partidos políticos. As respostas são estas: 
“Muita confiança – 4%; Alguma confiança – 
27%; Nenhuma confiança – 42%; Quase ne-
nhuma confiança – 26%”. Portanto, um terço 
tem muita ou alguma confiança, e 68% não 
confiam nos partidos. Sobre a confiança no 
Congresso Nacional: “Muita confiança – 5%; 
Nenhuma ou quase nenhuma confiança – 
61%”. Confiança nas eleições e no sistema 
eleitoral: “Muita confiança – 18%; Alguma 
confiança – 36%; Nenhuma ou quase nenhu-
ma confiança – 45%”. Na mesma pesquisa, 
“qual dessas características, em sua opinião, 
define melhor os atuais senadores e depu
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de comunicação de massa. E a revogação 
da Lei de Anistia iria colocar o Judiciário 
não só contra o estamento militar, como 
contra o governo federal e o presidente 
da República, que na véspera da decisão 
no Supremo Tribunal Federal, no dia 28 de 
abril de 2010, convidou todos os ministros 
para jantar. E no jantar, ao que parece, só 
se discutiu futebol. Eu ouvi de um ministro: 
“Você não imagina as pressões que sofre-
mos por parte do presidente da República 
e dos ministros”.

No conto O Espelho, de Machado de Assis, 
o narrador afirma a seus ouvintes que cada 
um de nós possui duas almas. Uma exterior, 
que exibimos aos outros, e pela qual nos 
julgamos a nós mesmos, de fora para dentro. 
Outra interior, raramente exposta aos olhares 
externos, com a qual julgamos o mundo e a 
nós mesmos. Algo de semelhante ocorre em 
matéria de ordenações jurídicas nacionais. 
Em cada país há um direito oficial publicado, 
e há também um direito não oficial, enco-
berto aos olhares do exterior, e que regula 
os fatos atinentes à vida íntima da nação. Se 
observarmos o Brasil, reconheceremos que 
as Constituições promulgadas aqui têm essa 
característica. Essa duplicidade institucional 
corresponde às duas faces do caráter nacional, 
e com elas conseguimos conviver sem grandes 
percalços ao longo de nossa história. Acabo 

de ler o livro Ditadura e repressão, do brasi-
lianista Anthony Pereira (professor do King’s 
College London). Ele sustenta a tese de que 
o regime militar brasileiro foi muito diferente 
do argentino e do chileno porque aqui se 
manteve uma legalidade formal e os tribunais 
continuaram a atuar normalmente. A aparência 
era de estado de direito, mas não houve a 
menor proteção judicial aos perseguidos e 
aos torturados. Houve o assassínio de cerca 
de 300 pessoas. Quase mil foram torturados 
no DOI-Codi em São Paulo. Em todo o Brasil 
foram 5 mil, por baixo. Os abusos sexuais 
foram praticados sistematicamente. Enquanto 
isso, a Argentina e o Chile, de acordo com o 
caráter hispânico, foram muito mais diretos e 
sem disfarces. Em ambos os países, a Justiça 
foi imediatamente afastada. No Chile, foram 
estabelecidos conselhos de guerra, como se 
tratasse realmente de um campo de bata-
lha. No Brasil, porém, continuamos com uma 
aparência de estado de direito. Não havia 
habeas corpus, mas as pessoas recorriam ao 
Judiciário. No fundo, no entanto, os militares 
ficaram absolutamente imunes. Esse é um 
dos exemplos da duplicidade brasileira. Essa 
duplicidade é nossa maior hipocrisia.

O que falta ao livro de Anthony Pereira é 
uma análise da oligarquia. Tradicionalmente, 
devido à colonização ibérica, os nossos regimes 
políticos são oligárquicos. Essas oligarquias 
foram muito mal analisadas pelo marxismo, 
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que simplificou a análise com base no modelo 
europeu de ascensão da classe burguesa. 
As oligarquias latino-americanas são mais 
complexas, compostas de vários segmentos 
sociais. Em primeiro lugar, é óbvio, o es-
tamento militar. Segundo, os proprietários 
rurais, que durante quatro séculos não tinham 
nenhuma mentalidade burguesa, não eram 
modernistas, mas senhores de escravos. A 
Igreja Católica também sempre fez parte da 
oligarquia. Distanciou-se um pouco durante 
o regime militar mas voltou a fazer parte. E, 
mais modestamente, os meios de comuni-
cação de massa. No campo estatal, todos os 
homens do poder – ou os “donos do poder”, 
como quer o Raymundo Faoro – fazem parte 
da oligarquia. E o Judiciário é a parte mais 
importante da oligarquia no campo estatal. 
A oligarquia não tolera juízes independentes. 
Tudo se pode admitir de um juiz, e tem sido 
admitido. Até a corrupção. Mas nunca se 
pode admitir uma independência em rela-
ção à organização oligárquica. No Chile e 
na Argentina não há disfarces, ao contrário 
do Brasil. Eles são diretos, francos, e a bru-
talidade não é escondida. Na Argentina, os 
quatro presidentes do regime militar estão 
na cadeia. E no Brasil? Nada. Fazem questão 
de manter as coisas desse jeito até morrer o 
último torturador. Aí provavelmente vão abrir 
os arquivos. O caso da escravidão é exemplar 
nesse aspecto. Fomos o último país a abolir 
a escravidão no hemisfério ocidental e qual 
foi uma das primeiras medidas da Repúbli-
ca? A destruição de todos os arquivos da 
escravidão. Isso faz parte do nosso caráter 
nacional. Nós nos recusamos em enxergar 
os horrores do passado. Preferimos manter 
sempre aquela aparência de afabilidade, res-
peito, delicadeza. 

A escravidão durou quatro séculos no 
Brasil. E foi só no fim do século XIX que co-
meçou a aparecer o sentimento, entre os que 
formavam a camada do poder, de que a es-
cravidão era, se não um crime, uma ofensa 
à dignidade da pessoa humana. A tortura 
foi abolida pela Constituição de 1824, mas 
continuou assentada e difundida não só entre 
os escravos mas em relação ao povo pobre. 
Entre os escravos havia vários instrumentos 
de tortura, alguns criados no Brasil, como o 
tronco: dois pedaços de madeira que prendiam 
o corpo, com uma grande abertura em cima 
para a cabeça, duas aberturas do lado para 
os braços. Submetiam ao tronco quaisquer 
escravos, até mulheres grávidas ou em fase 
de amamentação. Havia também máscaras de 
ferro. No conto O pai contra a mãe, Machado 
de Assis se refere a “gentes nas oficinas de 
ferreiros, onde havia máscaras para vender”. 
As máscaras de ferro eram destinadas aos 
escravos beberrões. Machado dizia assim: com 
um só método evitavam-se dois vícios. Tudo 
isso passou pelo nosso subconsciente, fazia 
parte dos nossos costumes. Há dois anos o 
Ibope fez uma pesquisa na qual perguntava: 
você acha que uma pessoa suspeita de um 
crime na delegacia tem de apanhar? (Não 
disseram torturar). Entre os que ganham até 
três salários mínimos, 19% responderam “sim”. 
Entre os que ganham acima de três salários 
mínimos, 42% disseram “sim, eles têm de 
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apanhar”. É porque não é da classe deles! 
Qual foi o grande erro estratégico dos mili-
tares durante o regime ditatorial? Torturaram 
e mataram gente da nossa classe. Se não 
tivessem feito isso, o regime teria permanecido 
em vigor por mais tempo. A tortura era algo 
considerado absolutamente normal. Hoje é 
não somente um crime, mas um crime contra 
a Humanidade. Mas no Brasil demoramos a 
entender isso. O brasileiro tem várias qualida-
des, mas o problema é que os seus defeitos 
não aparecem na consciência do povo. Nós 
escondemos os seus defeitos. O principal 
aspecto negativo da nossa personalidade é 
a hipocrisia. Ou melhor, é o fato de nós não 
enxergarmos os nossos defeitos. O hipócrita 
sabe perfeitamente os seus defeitos – já se 
disse que a hipocrisia é a homenagem que o 
vício faz à virtude. Mas para a grande parte 
dos brasileiros os nossos vícios não são vícios. 
Nós somos, por exemplo, considerados um 
povo brando, amável. Mas a violência contra 
as mulheres é das mais difundidas. Pouca 
gente sabe, porque raramente isso ultrapassa 
o âmbito doméstico. Só ultimamente é que 
as mulheres criaram coragem, venceram a 
sua vergonha e começaram a denunciar. Mas 
é muito comum essa pancadaria dentro de 
casa. Mas não temos de ficar desesperados, 
nem mesmo desanimados. O grande método 
de ação política é aquele que uma vez foi 
dado pela Igreja Católica, quando ela não 
tinha medo da ação política: ver, julgar e agir. 
É o que temos de fazer. Procurar saídas. Não 
devemos ter receio de reconhecer os nossos 
crimes, as nossas faltas. Quem ensina os hor-
rores da escravidão? Nenhuma escola pública. 
Como a tortura dos escravos vieram à luz do 
dia? Quando esteve aqui no Brasil a missão 
artística francesa, que começou a pintar os 

escravos com os instrumentos de tortura. Sem 
isso tudo ficaria escondido.

A Constituição de 1988 foi um progres-
so. De um modo geral, observando o curso 
da história, tenho de reconhecer que foi um 
progresso ético, notadamente na parte de 
direitos e garantias fundamentais. Mas ela não 
eliminou a tradicional duplicidade de nosso 
regime jurídico. Os grupos oligárquicos fizeram 
isso como fachada, como sempre fizeram no 
Brasil. A Constituição de 1824 nem mencionava 
a escravidão. Ou seja, naquele tempo era para 
inglês ver. Agora é para norte-americano ver. 
Como os oligarcas são muito mais inteligentes 
do que pensamos – no dizer de Camões, eles 
são sagazes, astutos e sábios em todo o dano 
– puseram certas travas na Constituição de 
1988. A principal: só o Congresso Nacional 
pode emendar a Constituição. Segunda: as leis, 
inclusive eleitorais, são votadas pelos próprios 
interessados, os parlamentares. Terceira trava: 
o artigo 14 afirma que são manifestações 
da soberania popular o sufrágio eleitoral, o 
plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. 
Mas os oligarcas também incluíram no ar-
tigo 49, inciso 15: só o Congresso Nacional 
pode autorizar ou convocar plebiscitos e 
referendos. Em outras palavras, o plebiscito 
e o referendo são manifestações do povo 
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soberano. Os parlamentares são mandatários 
do povo soberano. Portanto, o mandante, 
que somos nós, só tem autorização de se 
manifestar quando o mandatário quiser. É 
a inversão da lógica. O procurador se situa 
acima do mandante. Com base nisso, eles 
travaram a mudança do regime político. Por 
essa razão continua uma oligarquia firme e 
aparentemente inexpugnável. Não se pode 
mudar a Constituição, porque depende deles. 
Não se pode votar em plebiscitos e referendos, 
porque depende dele. E o sistema político e 
eleitoral é regulado por eles conforme os seus 
interesses. Isso é que precisa ser escancarado. 

Copiamos o sistema representativo dos 
regimes burgueses da Europa Ocidental e 
dos Estados Unidos a partir do século XIX. 
Lá, eles quiseram encobrir a oligarquia com 
aparência de regime democrático. A repre-
sentação hoje, em quase todos os países do 
mundo, começa a ser questionada porque na 
prática não é simples delegação, mas alie-
nação de poderes. Se se tratasse realmente 
de representação, o povo não teria alienado 
aos representantes o poder de decidir. Por 
exemplo, em alguns casos, exigiria um refe-
rendo. Votase uma lei, que depois é ratificada 
pelo povo. Outro ponto é que se o político 
foi eleito com determinadas promessas e não 
cumpriu coisa alguma, tem de ser destituído 
pelo povo. Desde o começo do século XX, 
os EUA têm o recall. Já são 19 unidades da 
federação americana com esse mecanismo. 

Significa que não houve alienação de poderes. 
O representante continua como mandatário 
e tem de obedecer à vontade do mandante. 
Ele não é dono do poder. É para esse cami-
nho que temos de caminhar. Mas cheguei a 
esse fim de vida com dois fracassos rotundos 
e sonoros. Trabalhei seis anos no Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
pela reforma política. Fiz 12 projetos de lei 
e três propostas de emenda constitucional, 
enfatizando sobretudo a democracia direta 
ou participativa contra o regime oligárquico. 
Nenhuma dessas proposições chegou sequer 
a ser votada na Comissão de Constituição e 
Justiça ou da Câmara ou do Senado. Ficaram 
dormindo em berço esplêndido. O segundo 
fracasso foi no caso da Anistia. Consegui que 
o Conselho Federal aceitasse a propositura 
da ação de aguição de descumprimento de 
preceito fundamental sobre a Lei de Anistia 
e perdi de 7 a 2 no Supremo Tribunal Fe-
deral. A OAB perdeu a ação, mas o Estado 
brasileiro perdeu algo muito mais preciso: a 
sua credibilidade. No projeto que apresentei 
em dezembro de 2004, plebiscitos e refe-
rendos são realizados a partir de uma dupla 
possibilidade de iniciativa: iniciativa popular 
ou iniciativa de um terço de cada uma das 
casas do Congresso, o quorum exigido para 
a instalação de comissões parlamentares de 
inquérito. Qual a importância de a minoria 
tomar a iniciativa de requerer plebiscitos e 
referendos? Reforça-se consideravelmente 
o poder das minorias parlamentares. Se se 
discute uma questão espinhosa, polêmica, 
e não se chega ao acordo, a minoria pode 
levantar a possibilidade de consultar o povo. 
Não estamos de acordo? Muito bem, então 
vamos consultar o soberano. Mas a nossa 
oligarquia, que é muito mais inteligente do 
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que se pensa, percebeu que seria uma brecha 
imensa na sua muralha protetora. Como todos 
sabem, nos EUA, sobretudo na Califórnia, os 
referendos são realizados por iniciativa popular. 
E a cada eleição há cinco, dez, 15 referendos 
sobre os mais variados assuntos. E ninguém 
acha isso um escândalo. Lá realmente existe 
uma mentalidade democrática. Aqui nunca 
tivemos. Aqui temos uma aparência demo-
crática. Nossa mentalidade ainda é herdeira 
da velha sociedade de senhores escravos. 

Nós precisamos mudar a mentalidade. 
Mentalidade é visão de mundo, preferências 
valorativas, preconceitos, tudo isso é como o 
subconsciente coletivo. Cada um de nós tem 
o seu subconsciente, como Freud explicou e 
hoje todos admitem. A sociedade também 
tem o seu subconsciente. Ora, a mentalidade 
muda muito mais lentamente do que as insti-
tuições. Nós podemos mudar radicalmente as 
Constituições. Em 1917, fez-se uma revolução 
comunista na Rússia. Mas a União Soviética 
não durou nem 80 anos. Esfacelada a União 
Soviética, a velha mentalidade russa voltou 
à tona. O espírito capitalista tomou conta de 
quase todo o pessoal colocado no nível mais 
alto da sociedade. Muda-se a mentalidade não 
em leis, mas pela educação. Ora, como se faz 
a educação na sociedade de massas de hoje? 
Ela não é feita mais apenas e principalmente 
pelas instituições clássicas – a família, a escola, 

a Igreja – mas pelos meios de comunicação 
de massa. É por isso que os oligarcas, muito 
mais inteligentes do que nós imaginamos, 
perceberam logo que o fundamental era 
tomar conta desses canais de comunicação. 
Há 20 anos fundei uma escola de governo 
para formar líderes políticos. Hoje estamos 
diante desse dilema. Decidimos começar a 
trabalhar na periferia. Em cima verificamos 
que é impossível mudar. Só há uma saída: 
mudar embaixo, no povo. Todo poder, por 
mais forte que seja, acaba se desfazendo sem 
a aprovação popular. É por isso que o governo 
chinês faz todos os esforços do mundo para 
impedir a comunicação com o mundo exte-
rior. Até a internet é praticamente fechada. 
Busca assim a legitimidade do poder. Um 
poder forte, militarmente coeso, caso seja 
rejeitado pela maioria da opinião pública, já 
está com o pé na cova. Tenho a certeza de 
que a oligarquia vai ser destruída, mas não a 
curto nem a médio prazos. É uma questão de 
gerações. O nosso trabalho nesse particular é 
muito dificultado porque eles têm às mãos os 
meios de comunicação de massa. É preciso ver 
se podemos trabalhar no plano da internet. 
Eu sou do tempo antigo, não sei como, mas 
acho que há uma possibilidade grande aí. 
Tome, por exemplo, uma rede social como 
o Facebook. São 60 milhões de aderentes. 
Se fosse um país seria o terceiro maior do 
mundo. O povo de um modo geral não é de 
grande sabedoria. O comum dos mortais tem 
as suas ignorâncias e seus preconceitos, mas 
para superar isso é preciso discutir. As grandes 
discussões políticas têm de ser feitas no nível 
do povo e não entre os candidatos lá de cima 
que falam dos seus próprios interesses ou dos 
interesses das suas classes e corporações. Se 
você me pergunta se é ceticismo ou esperança, 

DE MENTAlIDADEs

M
u

D
AN

ÇA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

74 DEPOIMENTO

KON
DER

COMPARATO

FABIO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

75ABRIL•MAIo•JUNHo 2010

quero crer que é sensatez. Quando eu era 
jovem todos acreditávamos na revolução. Hoje 
quase ninguém acredita na revolução. Todos 
percebemos que a revolução pode mudar as 
instituições, mas não muda as mentalidades 
e os costumes.

É o princípio da conciliação que explica a 
recusa em se julgar os torturadores do pas-
sado. Muitos me perguntaram: por que razão 
o Judiciário se recusa a voltar ao passado? É 
porque realmente, naquela época, em 1979, 
houve um acordo das mal chamadas elites, ou 
seja, o grupo oligárquico que tinha divergências 
no regime militar, resolveu superar o regime 
militar, e a maneira de superar foi essa, fazer 
anistia. Em março de 1945, Getulio Vargas, por 
pressão dos norte-americanos, resolveu baixar 
uma lei de anistia. Falava em crimes políticos 
e conexos, exatamente a mesma expressão da 
Lei da Anistia de 1979. Naquela época, não 
passou pela cabeça de ninguém que a anistia 
abrangesse os assassinos e torturadores do 
governo. Segundo a convicção unânime, eles 
não haviam cometido crime algum. Estavam 
fora do Direito. Estavam acima das leis. Não 
era preciso dizer, portanto, que estavam anis-
tiados. Mas em 1979, a pressão dos setores 
mais esclarecidos da opinião pública era no 
sentido de que aqueles crimes cometidos 
nos porões do regime militar tinham de ter 
punição. Foi por isso que os militares, pre-
parando a sua saída do poder, impuseram a 

Lei de Anistia. Ao contrário do que disseram 
vários ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral, a Lei de Anistia não foi conseguida pela 
sociedade civil contra o regime militar. Foi 
imposta pelo governo militar, que fez uma 
concessão à sociedade civil. Os opositores 
políticos são anistiados, mas o fundamental é 
que os militares e civis – e a cumplicidade civil 
foi muito grande, sobretudo dos banqueiros 
de São Paulo – estavam anistiados. Foi por 
isso que depois surgiu a discussão sobre a 
validade ou não da Lei de Anistia perante a 
Constituição de 1988. 

O Judiciário é inegavelmente o poder mais 
resistente à abertura, ao controle, à fiscalização. 
Foi, até pouco tempo, um poder incontrolado. 
A Constituição de 1824 já previa uma ação 
popular contra juízes de direito por pecula-
to, concussão e suborno. Não sei se isso foi 
aplicado, acho que não, mas já havia a ideia 
de que o Judiciário, que não é controlado 
pelos outros poderes, tem de ser controla-
do pelo povo. Tenho defendido – o que só 
faz aumentar o grau de irritação dos juízes 
comigo – a criação de ouvidorias populares 
para acompanhar os trabalhos do Judiciário. 
Não se tem ideia do grau de corrupção dos 
tribunais. O dia em que o grande público 
tomar conhecimento do nível de corrupção, 
a casa do Judiciário cai.

fkcomparato@gmail.com
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psi-

E ncontrei o psicanalista W.R. Bion no Copacabana Palace, nos idos de 1974, quando de sua visita ao Rio 
de Janeiro para seminários e supervisões, e ouvi dele algo que se aplica aos turbulentos dias de hoje: “a inteligência pode 
levar a Humanidade à destruição1.” Nada podia soar mais paradoxal aos ouvidos de um jovem aspirante a psicanalista. 
Estávamos ainda em plena guerra fria e tínhamos 43 mil ogivas nucleares a mais do que as 20 mil que ainda restam hoje 
espalhadas por alguns países. Na atualidade, é verdade, ainda se luta pela não proliferação, e, apesar das improváveis, 
mas não impossíveis ameaças terroristas usando bombas sujas, o risco diminuiu o suficiente para atentarmos para outros 
artefatos. Ao som de Caetano Veloso, em É proibido proibir, ou de John Lennon, em The dream is over, naquela época um 
novo mundo já emitia seus balbucios rumo a algo que também se revelaria explosivo: a maior globalização, as sucessivas 
crises econômicas, a acentuação da economia neoliberal – especialmente a inteligência financeira que iria disparar.

canálise
para as crises financeiras?

QUAL
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retrospectiva, o crash foi uma ca-
tástrofe anunciada, um suicídio co-
letivo em câmera lenta, mas sua vi-
rulência surpreendeu até os poucos 
que o previram. Estavam todos tão 
bêbados com a folia do crédito fácil 
e a economia em indomável expan-
são que o limite só podia vir de fora, 
do real: no início de março de 2009, 
calculava-se que US$ 60 trilhões ti-
nham se evaporado em patrimônio 
de ações e bônus4. Desde o começo 
da recessão, em dezembro de 2007, 
até o final de 2009, tinham sido eli-
minados 8,2 milhões de empregos 
nos Estados Unidos.

O mercado financeiro 
sempre foi motor do desenvolvi-
mento capitalista, desde a associa-
ção entre bancos e indústrias nos 
dois séculos recentes, e não é realista 
demonizá-lo em nostálgica mar-
cha a ré a tempos que jamais foram 
inocentes. Limitemos a reflexão ao 
fato objetivo de vê-lo hoje também 
capaz de danificar o funcionamento 
da economia e atingir a sociedade 
com muito mais virulência do que 
outras catástrofes. A inteligência do 
mercado inventou truques, produ-
tos, derivativos, aluguel de ações e 
títulos, vendas descobertas, seguros 
de calotes (credit default swaps), la-
teralizações e colaterizações, apos-
tas com dinheiro dos correntistas, 
impensáveis alavancagens – enfim, 
até o mais astuto capitalista da época 
de Karl Marx ou um mago financis-
ta dos tempos de Rudolf Hilferding 
seriam considerados santos diante 

da esperteza dos players de hoje. Eles 
iriam corar de vergonha com as jo-
gadas especulativas e os altos lucros 
promovidos por esses instrumentos 
liberados de Nova York a São Paulo, 
de Tóquio a Berlim. 

they shoot horses, don’t they?5

A espetacular febre e a dramá-
tica derrocada dos mercados finan-
ceiros mundiais a partir do último 
trimestre de 2008 resulta de uma 
convergência de causas econômicas, 
políticas, morais e históricas. Porém, 
os fatores culturais e psicológicos jo-
garam papel decisivo. O esforço aqui 
é o de situar essa crise – que hoje se 
desdobra no impasse europeu e na 
difícil retomada da economia ameri-
cana – como um complexo produto 
de uma época. Terá sido necessário 
um emaranhado de fios para acen-
der sintoma de tal magnitude. O 
crash como marcador de uma cri-
se mais ampla e em conexão com a 
subjetividade pós-moderna é o viés 
adotado. Por sua vez, essa subjetivi-
dade recebe o influxo da ideologia 
neoliberal, fruto do hipercapitalis-
mo globalizado, que explodiu as 
amarras da cultura moderna, enfra-
queceu os limites e detonou a rede 
de valores, regulamentos e institui-
ções até então vigentes. 

Michel Foucault6 diz que a 
economia é uma “disciplina ateia”, 
porque sem “totalidade”, onde “não 
há nenhuma sabedoria e nenhum 
conhecimento que baste” (no extre-
mo, que o digam os aplicadores em 
bolsa de valores). Mas a estratégia do 
liberalismo – e mais ainda, do neo-
liberalismo – é, literalmente, a de 
cada um por si e Deus por todos. De 

SIGMUND SMITH

A inteligência destrutiva expres-
sa o dilema do único ser do planeta 
capaz de formidável raciocínio sem 
garantia de exercer sabedoria a fim 
de não usá-lo para produzir catás-
trofe. Teria razão o psicanalista Jac-
ques Lacan, para quem “o discurso 
capitalista é loucamente astucioso, 
funciona perfeitamente, não pode 
funcionar melhor. Mas justamen-
te por funcionar depressa demais, 
se consome. Consome-se tão bem 
que se esgota?” 2 A chanceler alemã 
Angela Merkel, no clímax da crise 
europeia agravada pelo ataque espe-
culativo a partir do risco de default 
grego, acusou a sanha destrutiva 
de parte do mercado financeiro, a 
“matilha dos lobos”, que a obrigou 
a suspender no mercado as “vendas 
descobertas” (naked short-selling) de 
títulos e ações sequer alugadas an-
tes de serem negociadas sem lastro, 
acentuando as quedas. Em ambiente 
de especuladores espertos, ganan-
ciosos e sem escrúpulos, onde vale a 
ordem atire primeiro, pense depois – 
o lucro (o gozo) é seu mandamento, 
e a regulação (a castração) não faz 
parte de seu idioma –, a Grécia virou 
alvo fácil e divertido. Paradoxalmen-
te, o default de sua dívida carrega 
explosivo risco de repetir, em nível 
mundial, a façanha sistemicamente 
destrutiva da falência do Lehman 
Brothers, que traria prejuízo a todos. 

Responsáveis por um quarto da 
economia mundial, os Estados Uni-
dos viviam um boom imobiliário em 
que todos achavam que os preços 
dos imóveis só iriam subir, de modo 
que havia US$ 11 trilhões de dívi-
da de hipotecas residenciais gerada 
com base nessa ilusão3. Olhando em 

78



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

79janeiro•fevereiro•MarÇo 2010

fato, há certo viés teológico na “mão 
invisível”, esta formidável metáfora 
de Adam Smith7, que se esforça por 
imaginar a conversão do somatório 
do egoísmo dos agentes econômicos 
no inadvertido proveito de todos. 
Na economia, ao contrário da cé-
lebre frase de Garrincha, não seria 
necessário combinar com ninguém: 
basta exercer os próprios interesses, 
o desejo insaciável de lucro, com 
certeza dentro da lei, porém sem 
pensar em mais ninguém exceto no 
próprio interesse: a mão invisível se 
encarrega de fazer a alquimia, con-
vertendo automaticamente o caos 
da concupiscência no proveito cole-
tivo. Eis a mágica do liberalismo: o 
efeito final da busca egoísta do lucro 
seria presumidamente o benefício 
de todos. 

Foucault8 observa que no neoli-
beralismo americano há uma genera-
lização ilimitada da “forma econômi-
ca do mercado”, que provoca efeitos 
em todo corpo social, para além do 
econômico. Nesse sentido, Dany-Ro-
bert Dufour9 se refere – em “A Arte 
de reduzir as cabeças” – a uma nova 
servidão da sociedade ultraliberal. Ele 
trabalha, na cultura, o conceito de 
“dessimbolização”, no que foi prece-
dido, no campo clínico, por pensa-
dores psicanalíticos, especialmente 
franceses, que investigam a tendência 
concreta do funcionamento mental 
de certos analisandos com dificul-
dade de simbolizar e abstrair – aliás, 
sintoma hoje muito difundido, como 
se pode testemunhar na aridez da clí-
nica psicanalítica cotidiana. “O novo 
espírito do capitalismo”, diz Dufour, 
“persegue um ideal de fluidez, de 
transparência, de circulação e reno-

vação que não se pode conciliar com 
o peso histórico desses valores cultu-
rais. Nesse sentido, o adjetivo ‘liberal’ 
designa a condição de um homem 
‘liberado’ de toda a ligação a valores. 
Tudo o que remete à esfera transcen-
dente dos princípios e dos ideais, não 
sendo conversível em mercadorias 
e em serviços, se vê doravante desa-
creditado. Os valores (morais) não 
têm valor (mercadológico). Por não 
valerem nada, sua sobrevivência não 
se justifica mais num universo que 
se tornou integralmente mercantil. 
Além do mais, eles constituem uma 
possibilidade de resistência à propa-
ganda publicitária, que exige, para ser 
plenamente eficaz, um espírito ‘livre’ 
de todo aprisionamento cultural.” 

O “princípio de inteligibilidade 
neoliberal” incide especificamente 

em como se percebe a ação gover-
namental, o poder público. Segun-
do Foucault10, esse princípio vê no 
poder público seus abusos, excessos, 
inutilidades, burocracia, corrupção, 
gastos exagerados e ineficiência, 
entre outros atributos que caem na 
malha fina dos que se opõem a que 
o Estado lance seus tentáculos no 
campo do mercado, cerceando-o: “É 
uma crítica mercantil, o cinismo de 
uma crítica mercantil oposta a ação 
do poder público.” E mais: “A críti-
ca que os neoliberais tentam aplicar 
à política governamental também 
equivale a filtrar toda ação do poder 
público em termos de contradição, 
de falta de consistência, de sentido... 
Em outras palavras, no liberalismo 
clássico, pedia-se ao governo que 
respeitasse a forma do mercado e se 

Desde o começo da recessão, em 
dezembro de 2007, até o final de 2009, 
tinham sido eliminados 8,2 milhões de 

empregos nos Estados Unidos
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‘deixasse fazer’. Aqui (no neolibera-
lismo), transforma-se o laissez-faire 
em não deixar o governo fazer, em 
nome de uma lei de mercado que 
permitirá aferir e avaliar cada uma 
de suas atividades. O laissez-faire 
se vira assim no sentido oposto, e 
o mercado já não é um princípio 
de autolimitação do governo, é um 
princípio que é virado contra ele.”

O ponto que ainda não recebeu 
ênfase é que a mão invisível tem um 
dedo torto. O efeito de sua ação no 
livre mercado não apenas foi insu-
ficiente para deixar de perpetuar 
as enormes desigualdades em nível 
nacional ou mundial. Foi também 
capaz, pelo menos no mundo das 
finanças, de efeito invertido ao pre-
tendido por Adam Smith. Ao invés 
do bem coletivo final causado pelos 
originais interesses egoístas, e ao 

contrário do proveito social da ação 
dos infinitos desejos individuais, o 
que se vê, no paroxismo da liberti-
nagem financeira, são as sucessivas 
crises financeiras e econômicas, 
com a destruição de milhões de em-
pregos e da riqueza das nações. O 
mercado solto e a mão invisível não 
trouxeram apenas o bem coletivo, 
ao contrário, no seu efeito simétrico, 
provocam graves crises cada vez me-
nos esparsas. A crença no mercado 
eficiente e perfeito e a bênção à mão 
invisível que ao final tudo resolveria 
serviriam – nos exemplos recentes – 
de álibi para a concessão de milhares 
de empréstimos de baixa segurança 
(subprime) ou para os ataques es-
peculativos contra dívidas sobera-
nas ou moedas (caso da Grécia e do 
euro), levando a economia mundial 
à recessão e quase ao caos. O para-

doxo é que a depressão econômica 
só é evitada pela pronta ação dos go-
vernos – que heresia neoliberal! – e 
a injeção de centenas de bilhões de 
dólares ou de euros. 

Não obstante, Timothy Gei-
thner, o secretário do Tesouro dos 
Estados Unidos, vem encontrando 
cerrada barreira para aprovar me-
didas de prevenção contra novas 
catástrofes econômicas. A seu ver, 
a crise financeira de 2008 foi causa-
da em grande parte pela impotên-
cia dos órgãos reguladores frente à 
tomada de risco dos bancos: “Se o 
nosso sistema de regulação e super-
visão possuísse ferramentas e autori-
dade (o grifo é meu ) para prevenir 
riscos de setores não regulados do 
sistema financeiro – disse Geithner 
– a imensa resposta emergencial não 
teria sido necessária”.11 Na crise da 
Grécia, a retardatária chanceler ale-
mã Angela Merkel também encon-
tra resistências em regular parte do 
sistema financeiro ligado ao risco e 
especulação. Apesar de empresta-
dor de última instância, evitando a 
quebra do sistema, o Estado, ao agir 
para regular, rapidamente volta a 
ser revestido de suas assombrações 
(nem sempre injustificadas), como o 
temor da limitação da liberdade e – 
como esquecer? – dos espectros do 
comunismo.

É porque no limite extremo do 
neoliberalismo, que produz seres 
que se julgam além da castração, há 
o encontro com a paradoxal pre-
potência da excessiva liberdade do 
mercado financeiro, claro, sequer 
possuidor do mínimo de sentimento 
de culpa ou autocrítica sobre os seus 
eventuais resultados catastróficos. 

SIGMUND SMITH

Antes de tudo, a mão invisível, como já 
mencionado, pode ter um dedo torto, evoca, na 
metáfora do invisível, o próprio inconsciente, o 
lado obscuro e não racional, as pulsões
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Não é função do mercado pensar, 
mas calcular, agir e alucinar. Diz-se 
que os preços dos ativos nas bolsas 
resultam do somatório das informa-
ções processadas pelo mercado, que 
seria, portanto, eficiente. Em minha 
opinião, os preços só em parte re-
fletem isso, pois traduzem também 
o somatório dos desejos, angústias, 
temores e alucinações de seus parti-
cipantes. Enquanto isso, o Estado é 
quem recebe a atribuição (projeção) 
de ineficiência e autocracia. Mas o 
leque ideológico é circular: no ex-
tremo de si mesmo, o liberalismo 
faz fronteira com o autoritarismo. 
E o neoliberal fica tão próximo, tão 
vizinho do neosselvagem que acaba 
se identificando com ele. Quanta in-
genuidade (ou cegueira ideologica-
mente constituída) não se perceber 
outra fronteira, aquela que põe o ne-
oliberalismo em comunhão com o 
homem freudiano, fazendo-o emer-
gir com todos seus sintomas. Antes 
de tudo, a mão invisível, como já 
mencionado, pode ter um dedo tor-
to, evoca, na metáfora do invisível, o 
próprio inconsciente, o lado obscu-
ro e não racional, as pulsões – e es-
tas, sabemos, são de vida e de morte, 
de construção e destruição.

Mas até hoje a ciência econômi-
ca mantém a abstração clássica de 
que o homem seria perfeitamente 
racional, com suas decisões subme-
tidas a critérios lógicos e baseadas 
em cálculos que maximizam seus 
ganhos com menor custo possível. 
Freud12 torcia para que as pessoas 
tivessem com o dinheiro relações 
inteiramente livres de influências 
libidinais e as regulassem de acordo 
com exigências da realidade. Mas 

admitiu que estava acostumado a 
relacionar o interesse pelo dinheiro, 
“na medida em que é de caráter libi-
dinal, e não racional”, com o prazer 
excretório. Há, sem dúvida, evidên-
cias dessa obscura conexão entre a 
vil moeda e a libido anal, de todo jei-
to bizarra, pelo menos nas grandes 
porcarias que se pode fazer com o 
dinheiro. No resultado coletivo disto 
tudo, na psicologia de grupo, emer-
ge a terrível simetria da mão invisí-
vel, já agora produzindo catástrofe. 
Veremos mais adiante o inquietante 
fenômeno de decisões racionais te-
rem como resultado consequências 
coletivamente irracionais. 

homo homInI lupus13

A capa superficial de civilização 
que nos recobre ajuda a esconder a 
“poderosa cota de agressividade” 
que, nas palavras de Freud, integra 
os dotes pulsionais da espécie: os 
homens não são criaturas gentis que 
desejam ser amadas e no máximo 
se defendem de agressores quan-
do atacadas: “Via de regra” – diz 
ele em Mal-estar na civilização14 – 
“essa cruel agressividade espera por 
alguma provocação, ou se coloca 
a serviço de algum outro intuito, 
cujo objetivo também poderia ser 
alcançado por medidas mais bran-
das. Em circunstâncias que lhe são 
favoráveis, quando as forças mentais 
contrárias, que normalmente a ini-
bem, se encontram fora de ação, ela 
também se manifesta espontanea-
mente, e revela o homem como uma 
besta selvagem, a quem a considera-
ção para com sua própria espécie é 
algo estranho... Em resultado disso, 
o seu próximo é, para eles, não ape-

nas um ajudante potencial, ou um 
objeto sexual, mas também alguém 
que os tenta a satisfazer sobre ele a 
sua agressividade, a explorar sua ca-
pacidade de trabalho sem compen-
sação, utilizá-lo sexualmente, sem 
o seu consentimento, apoderar-se 
de suas posses, humilhá-lo, causar-
lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. 
Homo homini lupus.” E ainda: “Em 
consequência dessa mútua hostili-
dade primária dos seres humanos, 
a sociedade civilizada se vê perma-
nentemente ameaçada de desinte-
gração. O interesse pelo trabalho 
em comum não a manteria unida; 
as paixões instintivas são mais fortes 
que os interesses razoáveis.” A civili-
zação tem de utilizar esforços supre-
mos a fim de estabelecer limites para 
os instintos agressivos do homem e 
manter suas manifestações sob con-
trole por formações psíquicas reati-
vas” (o grifo é meu).

Se a luta e a competição são 
indispensáveis entre os humanos, 
o sinistro é se tornarem inimizade 
e ataques destrutivos. A civilização 
tem de utilizar esforços supremos 
a fim de estabelecer limites para as 
pulsões agressivas do homem e man-
ter suas manifestações sob controle. 
A paixão pelo lucro não cumpriu 
a função de sublimação que John 
Maynard Keynes15 previu para ela, 
ao imaginar que ela poderia orientar 
certas inclinações perigosas da natu-
reza humana para caminhos onde se 
tornassem relativamente inofensi-
vas, ao invés de buscarem saída na 
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crueldade. Porém, ele desde sempre 
defendeu a importância vital do es-
tabelecimento de certos controles 
sobre atividades que eram confiadas, 
em sua maioria, à iniciativa privada. 
E defendeu o valor da ação do gover-
no para o equilíbrio da economia. 

Nouriel Roubini16, professor da 
Stern School of Business da Uni-
versidade de Nova York, tocou no 
ponto quando disse que “acreditar 
em regulação privada é o mesmo que 
acreditar que o sistema não precisa 
de regulação alguma”: “A crise mos-
trou que a economia de mercado é 
a melhor solução, mas que a regula-
ção também é necessária. A função 
da intervenção do governo foi reco-
nhecida, mas é preciso que ele não se 
envolva demais, que tenha um papel 
prudencial.” Até porque, segundo 
sua própria síntese – não isenta de 
certa simplificação economicista –, 
“a crise global começou com muita 
alavancagem no setor privado. O 
problema foi para o setor público, 
com déficits orçamentários de 10% 
do PIB e dívida pública acima de 
100% do PIB nas economias avan-
çadas. Isso aconteceu por causa do 
gasto dos governos para evitar que a 
recessão se tornasse uma depressão. 
Os problemas na Grécia são a ponta 
do iceberg. Já se espalham por Espa-
nha e Portugal e podem afetar Japão, 
Reino Unido e os EUA.” 

O diagnóstico e o prognóstico 
são corretos, mas a própria alavan-
cagem do setor privado é a ponta de 
um iceberg onde converge todo um 
espírito (zeitgeist) de nosso tempo, 
além da falta de limites regulatórios 
e da derrocada do mito do homo eco-
nomicus com sua falida racionalida-

de pré-freudiana. Sigmund Freud17 
lembrava que os motivos econômi-
cos não são os únicos fatores domi-
nantes e considerava incompreen-
sível como os fatores psicológicos 
podiam ser desprezados, “ali onde o 
que está em questão são as reações 
dos seres humanos vivos”, uma vez 
que “essas reações concorreram 
para o estabelecimento das condi-
ções econômicas”. O problema é 
ainda mais complexo, pois envolve 
a psicologia do grupo: imerso nela, 
o indivíduo apaga ou ofusca seu 
discernimento individual. A bolha 
financeira é um fenômeno de mas-
sa. E também segue uma razão eco-
nômica: empresas ou investidores 
se sentem pressionados a aderir às 
bolhas sob pena de perderem o mer-
cado ou deixar escapar a valorização 
dos ativos de forma irremediável.

Examinemos como os fe-
nômenos irracionais na economia 
aparecem de forma coarctada nas 
palavras de Alan Greenspan18 – mal-
dosamente chamado de assoprador 
serial de bolhas. Em seu mandato, na 
presidência do Federal Reserve, de 
1987 a 2006, o excesso de liquidez, 
a política monetária frouxa e a quase 
total ausência de controle foi alimen-
tando o ovo da serpente do crash fi-
nanceiro de 2008. Mas ele ganhara 
celebridade internacional com a 
expressão “exuberância irracional”, 
aplicada na advertência feita em 5 
de dezembro de 1996 sobre a bolha 
no mercado acionário. Porém, em 
sintonia com a aversão do mundo 

econômico em considerar os fatores 
irracionais, ele procurou conciliar o 
rigor aparentemente científico dos 
modelos de administração de risco 
com a inevitável menção ao psiquis-
mo humano, atribuindo a não pre-
venção do crash à intervenção não 
computável do que ele se permitiu 
chamar de respostas humanas inatas. 

Vale a pena citar essa passagem 
(os grifos serão meus): “Mas esses 
modelos não capturam com exatidão 
aquilo que foi, até o momento, ape-
nas um adendo periférico à modela-
gem de ciclos de negócios e financei-
ros: as respostas humanas inatas que 
resultam em oscilação entre euforia e 
medo, as quais se repetem de geração 
em geração, com poucos indícios 
que haja uma curva de aprendizado 
em ação. As bolhas nos preços dos 
ativos se acumulam e explodem hoje 
como o fazem desde o começo do 
século XVIII, quando os mercados 
competitivos modernos começaram 
a evoluir. É certo que tendemos a 
classificar essas respostas comporta-
mentais como não racionais. Mas as 
preocupações de quem realiza pre-
visões não deveriam se dirigir à ra-
cionalidade ou não das respostas hu-
manas, e sim apenas ao fato de que 
elas sejam passíveis de observação 
e sistemáticas. Essa, para mim, é a 
grande variável explanatória ausente 
tanto nos modelos de administração 
de risco quanto dos macroecono-
métricos. A prática atual envolve in-
troduzir o conceito de ‘vigor animal’, 
como diria John Maynard Keynes, 
na forma de fatores de adição. Ou 
seja, nós alteramos arbitrariamente 
o resultado das equações de nossos 
modelos. Mas adicionar fatores é um 
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reconhecimento implícito de que es-
ses modelos, na forma pela qual os 
empregamos atualmente, padecem 
de uma deficiência estrutural; eles 
não tratam em extensão suficiente do 
problema da variável ausente.”

Em depoimento19 ao congres-
sista Henry Waxman, presidente do 
comitê da Câmara de Representan-
tes dos Estados Unidos, Greenspan 
reconheceu que sua visão de mundo, 
sua ideologia não funcionou e estava 
errada. “Houve uma falha no mode-
lo.” Ele se disse em “estado choque”, 
sem acreditar como os bancos e as 
empresas financeiras não se vigia-
ram e se controlaram a si próprias. 
Bem ao estilo de um neoliberal 
perplexo, reconheceu: “Eu errei ao 
presumir que o interesse próprio 
das organizações, especialmente 
dos bancos, era tal que eles eram os 
mais indicados para proteger seus 
acionistas.” Na ocasião, Waxman, 
afirmou que a gestão de Greenspan 
propagou “a atitude que prevalece 

em Washington, a de que o mercado 
sempre sabe o que é melhor”. 

Tentei mostrar em recente tra-
balho20 – A especulação contra a 
Grécia é uma atitude racional? – que 
existe um esforço nos que atuam e 
pensam o mercado no sentido de 
enterrar a noção de irracionalidade 
e de inconsciente. O curioso é que, 
como no exemplo anterior de Gre-
enspan, a estratégia defensiva contra 
o que escapa ao controle racional 
é da ordem da denegação, concei-
to freudiano que indica a aceitação 
de algo na consciência para depois 
ser recusado. Vejamos isso em ou-
tro exemplo, desta vez no discurso 
de George Soros, megainvestidor e 
pensador do mercado. O jornalista 
Clovis Rossi, colunista e membro 
do conselho editorial da Folha de S. 
Paulo, esteve no Fórum Mundial de 
Davos no início deste ano, e lá ouviu 
de Soros, para quem não há nada de 
irracional no comportamento do 
investidor: “Quando eu reconheço 

uma bolha, corro para comprar [a 
mercadoria que está no foco da bo-
lha]. Esse é o comportamento racio-
nal.” Em outro momento em Davos, 
Soros disse que a crise financeira 
do subprime não foi provocada por 
irracionalidade. Pessoas racionais – 
disse ele – baseiam suas decisões não 
na realidade, mas na percepção da 
realidade, e esta pode estar equivo-
cada e induzida por euforia e bolhas 
econômicas. Enfim, há que dançar 
enquanto a música da liquidez está 
tocando. Mas, se há que também 
atacar quando Estados mal adminis-
trados dão sopa, por acaso se pensa 
no irracional efeito coletivo? Como 
pensar, se irracional não há?

Ainda que adotássemos a discu-
tível e destemida atitude de Soros de 
comprar nas bolhas, a verdade é que 
mesmo a racionalidade do investi-
dor individual não é garantia contra 
um resultado coletivamente irra-
cional, como já indicou o jornalista 
inglês John Cassidy, que lançou este 

A bolha financeira é um fenômeno de 
massa. E também segue uma razão 

econômica: empresas ou investidores se 
sentem pressionados a aderir às bolhas 

sob pena de perderem o mercado
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ano How markets fail21. A conclusão 
endossa o comentário de um dos 
maiores especialistas em catástrofes 
econômicas, Charles Kindleberger22: 
em Manias, pânico e crashes, ele afir-
ma que os mercados podem agir de 
maneira irracional, mesmo quan-
do cada participante seja racional. 
O que novamente confirma nossa 
tese de que a mão invisível de Adam 
Smith é na verdade constituída de 
ambiguidade e terrível simetria. Pelo 
menos no mercado financeiro, onde 
a especulação mais extremada não 
guarda nenhum vínculo com a ati-
vidade produtiva, e seus lucros dis-
sociados se parecem mais com uma 
partenogênese.

Um exaustivo estudo recente 
de Kenneth Rogoff e Carmen Rei-
nhardt, intitulado Oito séculos de 
delírios financeiros23, sugere a utili-
dade de acompanhar séries macro-
econômicas básicas, por exemplo, 
sobre preços de moradias e níveis 
de endividamento, para cotejá-las 
com paradigmas históricos extraí-
dos de crises financeiras profundas 
do passado. Eles estão interessados 
em informações valiosas quanto a 
se a economia está apresentando um 
ou mais dos sintomas clássicos que 
se manifestam antes do desenvolvi-
mento de grave patologia financeira. 
Os autores denominaram esses in-
dicadores de alarmes avançados de 
crises. O obstáculo mais significativo 
que encontraram à construção desse 
sistema não foi técnico, mas a “ten-
dência arraigada dos formuladores 
de políticas e dos participantes do 
mercado de tratar os sinais como 
resíduos arcaicos irrelevantes, (vin-
das) de condições estruturais ultra-

passadas, presumindo que as velhas 
regras de avaliação não mais se apli-
cam”. 

Assim, a busca desses sinais da 
crise terá proveito se incluir dados 
menos concretos, não tão empíricos, 
quem sabe até inefáveis. Que seja 
para chamá-los, como Alan Greens-
pan, pelos eufemismos econométri-
cos – fatores de adição, ou variável 
ausente. Com isso, podemos indagar 
se nós, humanos, com nossa inesca-

pável subjetividade, natural ambição, 
compreensível ganância, arriscada 
cegueira, ilusório desejo de gozo 
(sem nenhuma regulação) – então, 
indagar se não seríamos, nós mes-
mos, por nossa própria condição, 
eternos alarmes avançados da crise. 

psternick@rjnet.com.br

O articulista é pesquisador de psicologia 
econômica e autor convidado da Correto-
ra Ágora.
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s últimos 20 anos marcaram a disputa 
de dois projetos para o Brasil. Há líde-
res, aliados e bases sociais que personi-
ficam essa disputa. De um lado estão 
o presidente Lula, o PT, o PC do B, 
alguns outros partidos políticos, inte-
lectuais e os movimentos sociais. Do 
outro, estão o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), o PSDB, o 
DEM, o PPS, o PV, organismos mul-
tilaterais (o Banco Mundial e o FMI), 
divulgadores midiáticos de opiniões 
conservadoras e quase toda a mídia 
dirigida por megacorporações.

O projeto de desenvolvimento 
liderado pelo presidente Lula se tor-
nou muito mais claro no seu segundo 
mandato – quando realizações e ações 
de governo se tornaram mais nítidas. 
O primeiro mandato estava contami-
nado por “heranças” do período FHC. 
Eram “heranças” objetivas, tal como a 
aguda vulnerabilidade externa, e “he-
ranças” subjetivas, ou seja, ideias con-
servadoras permaneceram em alguns 
postos-chave do governo. O presi-
dente Lula fez mudanças importantes 
no seu segundo mandato: trocou o 
comando de alguns ministérios e de 
instituições públicas. E, também, im-

plementou programas e políticas cla-
ramente opostos à concepção do seu 
antecessor. Um exemplo foi o lança-
mento, no início de 2007, do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (o 
PAC), muito criticado pelos oposicio-
nistas, mas que foi a marca da virada 
para um projeto de governo com con-
tornos mais desenvolvimentistas.

os projetos em dIsputa

O projeto desenvolvimentista es-
tabelece como pilar central o cresci-
mento. Mas, diferentemente de uma 
visão “crescimentista” que busca o 
crescimento econômico sem critérios, 
objetivos ou limites, o projeto lidera-
do pelo presidente Lula busca, acima 
de tudo, o crescimento social do indi-
víduo, portanto, é um projeto desen-
volvimentista – além de ser ambien-
talmente sustentável e independente 
no plano internacional1. Já o projeto 
implementado pelo PSDB pode ser 
caracterizado como um projeto estag-
nacionista, que aprofundou vulnera-
bilidades sociais e econômicas.

1. Esses aspectos, embora fundamentais, não 
serão tratados neste artigo. 

o
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Tabela 1

Taxa de crescimento do PIB (em %) 
Média por ano no período

 FHC 1  FHC2 Lula 1 Lula 2 
 (1995-1998) (1999-2002) (2003-2006) (2007-2010*)
 2,5 2,1 3,5 4,4
 
*2010: Variação média real do crescimento do PIB estimada em 6,5%.
Fonte: IBGE

Tabela 2

Taxa de crescimento do investimento (em %) 
Média por ano no período

 FHC 1  FHC2 Lula 1 Lula 2 
 (1995-1998) (1999-2002) (2003-2006) (2007-2010*)
 4,3 -2,0 4,5 8,6

*2010: Variação média real do investimento estimada em 17,55%.
Fonte: IBGE

Tabela 3

Investimento público (em % do PIB) 
Média por ano no período

 FHC 1  FHC2 Lula 1 Lula 2 
 (1995-1998) (1999-2002) (2003-2006) (2007-2010*)
 2,21 1,6 1,52 2,56

*2010: Valor do investimento estimado em 3,10%.
Fonte: IPEA

Tabela 4

Crédito (em % do PIB) 
Média por ano no período

 FHC 1  FHC2 Lula 1 Lula 2 
 (1995-1998) (1999-2002) (2003-2006) (2007-2010*)
 30,3 25,4 25,4 40

*2010: Valor estimado para o crédito (em % do PIB) de 49%.
Fonte: IPEA
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O projeto desenvolvimentista 
tem balizadores econômicos e obje-
tivos sociais. Os balizadores são: (1) 
manutenção da inflação em níveis 
moderados; (2) administração fiscal 
que busca o equilíbrio das contas pú-
blicas associado a programas de rea-
lização de obras de infraestrutura e a 
políticas anticíclicas; (3) redução da 
vulnerabilidade externa e algum nível 
de administração cambial; (4) am-
pliação do crédito; e (5) aumento do 
investimento público e privado. E os 
objetivos econômico-sociais do proje-
to desenvolvimentista são: (1) geração 
de milhões de empregos com carteira 
assinada; (2) melhoria da distribuição 
da renda; e (3) recuperação real do sa-
lário mínimo. 

O projeto implementado pelo 
PSDB e seus aliados no período 1995-
2002 tinha as seguintes bases econô-
micas: (1) estabilidade econômica, 
que era sinônimo, exclusivamente, 
de estabilidade monetária, ou seja, o 
controle da inflação era o único ob-
jetivo macroeconômico; (2) abertura 
financeira ao exterior e culto às varia-
ções da taxa de câmbio como a maior 
qualidade de um regime cambial; (3) 
busca do equilíbrio fiscal como valor 
moral ou como panaceia, o que justi-
ficava corte de gastos em áreas absolu-
tamente essenciais; e (4) privatização 
de empresas públicas sem qualquer 
olhar estratégico de desenvolvimen-
to. E os objetivos econômico-sociais 
eram: (1) desmantelamento do siste-
ma público de seguridade social; (2) 
criação de programas assistenciais 

fragmentados e superfocalizados; e 
(3) desmoralização e desmobilização 
do serviço público. 

Os resultados da aplicação do 
modelo desenvolvimentista são muito 
bons quando comparados com aque-
les alcançados pelo projeto aplicado 
pelo PSDB e seus aliados. Contudo, 
ainda estão distantes das necessidades 
e potencialidades da economia e da 
sociedade brasileiras. Logo, tal mode-
lo precisa ser aperfeiçoado – e muito.

Só há, portanto, dois projetos em 
disputa e um único cenário de embate 
político real. Não há o cenário cha-
mado por alguns de pós-Lula. Suma-
riando, o pós-Lula seria o seguinte: o 
presidente Lula governou, acertou e 
errou... Mas o mais importante seria 
que o governo acabou e o presidente 
Lula não é candidato. Agora, estaría-
mos caminhando para uma nova fase 
em que não há sentido estabelecer 
comparações e posições em relação 
ao governo do presidente Lula. Em 
outras palavras, não caberia avaliar o 
governo Lula comparando-o com os 
seus antecessores e, também, nenhum 
candidato deveria ocupar a situação 
de oposição ou situação. O termo 
oposição deveria ser usado pelo PSDB 
com um único sentido: “oposição a 
tudo o que está errado” – e não opo-
sição ao governo e ao projeto do pre-
sidente Lula. 

o pseudocenárIo pós-lula

O esforço da grande mídia para 
criar esse cenário se torna eviden-
te quando apresentam os principais 

candidatos à Presidência. A candida-
ta Dilma é apresentada como: “a ex-
ministra Dilma Rousseff, candidata à 
Presidência...” Ou “a candidata do PT 
Dilma Rousseff...”. Jamais apresentam 
a candidata Dilma como a candidata 
do governo ou do presidente Lula. E 
Serra e Marina não são apresentados 
como candidatos da oposição, mas 
sim como candidatos dos seus res-
pectivos partidos políticos. Curioso é 
que esses mesmos veículos de comu-
nicação quando tratam, por exemplo, 
das eleições na Colômbia se referem a 
candidatos do governo e da oposição.

No cenário pós-Lula, projetos 
aplicados e testados se tornam abstra-
ções e o suposto preparo dos candida-
tos para ocupar o cargo de presidente 
se transforma em critério objetivo. 
Unicamente em casos muito extremos 
é que podemos, a priori, afirmar algo 
sobre o preparo de um candidato para 
ocupar determinado cargo executivo. 
Em geral, somente é possível saber se 
alguém é bem ou mal preparado após 
a sua gestão. Afinal, o PSDB e seus 
aliados sempre afirmaram que o soci-
ólogo poliglota era mais preparado do 
que o metalúrgico monoglota. 

Rumos da economia são resul-
tados de decisões políticas balizadas 
por projetos de desenvolvimento 
que ocorrem em situações conjuntu-
rais concretas. Situações específicas e 
projetos de desenvolvimento abrem 
ao presidente um conjunto de pos-
sibilidades. Saber escolher a melhor 
opção é a qualidade daquele que está 
bem preparado, mas isso somente 
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pode ser avaliado posteriormente. O 
cenário pós-Lula e a disputa em torno 
de critérios de preparo representam 
tentativas de despolitizar o período 
eleitoral que é o momento que deve-
ria preceder o voto na mudança ou na 
continuidade. 

O voto dado com consciência 
política é sempre um voto pela mu-
dança ou pela continuidade. Portanto, 
a tentativa de construir um cenário 
pós-Lula tem o objetivo de despoliti-
zar o voto, isto é, retirar do voto a sua 
possibilidade de fazer história. Ten-
tam “vender” a ideia de que a história 
é feita pela própria história, em um 
processo espontâneo, e que caberia ao 
eleitor escolher o melhor “administra-
dor” da “vida que segue”. No cenário 
pós-Lula, o eleitor se torna uma víti-
ma do processo, apenas com a capa-
cidade de decidir o “administrador”, 
sua capacidade verdadeira de ser autor 
da história é suprimida.

A construção de um cenário pós-
Lula é a única alternativa do PSDB e 
de seus aliados, já que comparações 
de realizações têm números bastan-
te confortáveis a favor do projeto do 
presidente Lula quando comparados 
com as (não)realizações do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

o crescImento e os objetIvos 

macroeconômIcos

A taxa de crescimento do PIB 
a partir de 2006 se tornou mais ele-
vada. O crescimento a partir daque-
le ano trouxe uma característica de 
qualidade e durabilidade temporal: a 

taxa de crescimento do investimento 
se tornou, pelo menos, o dobro da 
taxa de crescimento de toda a eco-
nomia. Para evitar que o crescimen-
to tenha o formato de um “voo de 
galinha” economias devem buscar, 
de um lado, reduzir suas vulnerabi-
lidades e, de outro, elevar a sua taxa 
de investimento: mais investimento, 
hoje, representa mais investimento 
e mais crescimento, amanhã. A taxa 
de crescimento esperada do investi-
mento (público + privado) em 2010 é 
de mais de 18%. O investimento pú-
blico, considerados os gastos feitos 
pela União e pelas estatais federais, 
alcançará mais de 3% do PIB este ano. 
O presidente FHC teria de governar 
o Brasil por aproximadamente 14 
anos para fazer o crescimento que o 
presidente Lula fez em oito anos, ou 
seja, somente teríamos em 2016 o PIB 
que vamos alcançar ao final de 2010 
se o país tivesse sido governado pelo 
PSDB desde 1995.

O crédito se ampliou drastica-
mente na economia brasileira nos 
últimos anos. Em 2003, representava 
menos que 23% do PIB. Em 2009, al-
cançou mais de 46% do PIB. O crédi-
to se amplia quando potenciais credo-
res e devedores se sentem seguros para 
realizar o empréstimo. Os devedores, 
que são aposentados, pensionistas, 
trabalhadores e empresas, vão aos 
bancos pedir um empréstimo quan-
do avaliam que poderão honrar seus 
compromissos futuros. Aos olhos das 
empresas, a sensação de segurança so-
bre o futuro aumenta quando esperam 
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Tabela 5

Inflação (variação % do IPCA) 
Média por ano no período

 FHC 1  FHC2 Lula 1 Lula 2 
 (1995-1998) (1999-2002) (2003-2006) (2007-2010*)
 9,7 8,8 6,4 4,8
 
*2010: Valor estimado entre 4% e 5% para a variação do IPCA.
Fonte: IBGE

Tabela 6

Criação de empregos com carteira assinada  
Média por ano no período (em mil)

 FHC 1  FHC2 Lula 1 Lula 2 
 (1995-1998) (1999-2002) (2003-2006) (2007-2010*)
 -296 454 1.163 1.466

*2010: criação líquida de emprego formal estimada em 1.800.000.
Fonte: IBGE

Tabela 7

Recuperação real do SM no período  
em relação ao governo anterior 
(em %)

 FHC 1  FHC2 Lula 1 Lula 2 
 (1995-1998) (1999-2002) (2003-2006) (2007-2010*)
 17 15 19 31

Elaboração do autor. / Fonte: Ipeadata

Tabela 8

Valor médio real de cada benefício  
pago pelo INSS no período 
(em R$)

 FHC 1  FHC2 Lula 1 Lula 2 
 (1995-1998) (1999-2002) (2003-2006) (2007-2010*)
 481,66 532,02 599,49 657,24

Elaboração do autor - (deflator INPC). / Fonte: MPS

Gráfico 1

Proporção dos salários no PIB de 1995 a 2009 
(em %)

Fonte: Contas Nacionais - IBGE / 2008 e 2009: Estimativas do autor.
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crescimento das suas vendas e, portan-
to, elevação de suas receitas. Empresas 
mais otimistas fazem mais emprésti-
mos. E, tanto para empresários quan-
to para trabalhadores, é o ambiente de 
crescimento econômico que propicia 
a formação de cenários otimistas em 
relação ao futuro.

O ânimo para que trabalhadores, 
aposentados e pensionistas fossem 
aos bancos nesses últimos anos pedir 
empréstimos sofreu duas influências. 
De um lado, houve a inovação insti-
tucional do crédito consignado que 
deu garantias aos bancos e reduziu a 
taxa de juros dos empréstimos (que, 
aliás, é ainda muito alta) e, de outro, 
a criação de milhões e milhões de em-
pregos com carteira assinada. Com a 
carteira assinada, o trabalhador, além 
de se sentir mais seguro, cumpre o re-
quisito formal para ir ao banco pedir 
um empréstimo. A carteira assinada 
oferece segurança econômica e senti-
mento de cidadania. Cabe, ainda, ser 
mencionado que os bancos públicos 
foram instrumentos preciosos para 
que o crescimento dos anos recentes 
fosse acompanhado por um aumento 
vigoroso do crédito.

O crescimento, o aumento do in-
vestimento e a ampliação do crédito 
foram alcançados em um ambiente 
macroeconômico organizado, isto é, 
inflação controlada, dívida líquida do 
setor público monitorada de forma 
responsável e redução da vulnerabili-
dade externa. 

A inflação do período 1995-2003 
resultava exatamente da fraqueza ex-

terna da economia brasileira. Crises 
desvalorizavam abruptamente a taxa 
de câmbio que transmitia uma pres-
são altista para os preços. Ademais, 
nesse período os preços administra-
dos subiam a uma velocidade que era 
o dobro da velocidade dos preços li-
vres. Diferentemente, a inflação dos 
dias de hoje é causada por pressões 
pontuais. Há, contudo, um aumen-
to de preços que tem pressionado de 
forma mais permanente a inflação: 
é o aumento dos preços de bebidas 
e alimentos. Políticas específicas e 
criativas para dissolver essa pressão 
devem ser implementadas. Entretan-
to, cabe ser ressaltado que esse tipo 
específico de inflação se incorporou 
à economia brasileira devido ao tipo 
de crescimento que o modelo adotou. 
Um crescimento com forte distribui-
ção da renda provoca necessariamente 
aumento acentuado das compras de 
bebidas e alimentos.

A dívida líquida do setor públi-
co, como proporção do PIB, cresceu 
de uma média, por ano, no primeiro 
mandato do presidente FHC de 32,3% 
para 50,7% no seu segundo governo. 
A média esperada dessa relação no 
segundo mandato do presidente Lula 
é de 42,7%. A dívida externa foi anu-
lada e a dívida interna dolarizada, ze-
rada. As reservas internacionais que 
auxiliam na redução da vulnerabili-
dade externa, hoje, estão em patamar 
superior a US$ 250 bilhões. No seu 
segundo mandato, o presidente FHC 
matinha acumulado em média um 
montante inferior a US$ 36 bilhões.

os objetIvos socIoeconômIcos

O crescimento alcançado nos úl-
timos anos tem uma evidente carac-
terística de maior qualidade social. 
Nos oito anos correspondentes aos 
governos de FHC foram criados so-
mente 1.260.000 empregos com car-
teira assinada. O governo Lula terá 
criado de 2003 ao final de 2010 mais 
que 10.500.000 empregos. Portanto, 
FHC teria de governar o Brasil por 
64 anos para atingir a marca do pre-
sidente Lula, ou seja, o PSDB teria de 
governar o Brasil de 1995 a 2058 para 
que pudesse criar a mesma quantida-
de de empregos com carteira criados 
com a implementação do projeto de 
desenvolvimento do presidente Lula.

O salário mínimo (SM) é um 
elemento-chave do objetivo de fazer 
a economia crescer e distribuir renda. 
Ele estabelece o piso da remuneração 
do mercado formal de trabalho, in-
fluencia as remunerações do mercado 
informal e decide o benefício mínimo 
pago pela Previdência Social. Portan-
to, a política de recuperação do salário 
mínimo, além da política de amplia-
ção do crédito, tem sido decisiva para 
democratizar o acesso ao mercado de 
bens de consumo. O presidente FHC 
teria de governar o Brasil por mais 12 
anos para alcançar o patamar de recu-
peração atingido pelo presidente Lula 
para o SM, ou seja, somente em 2015 o 
trabalhador receberia o salário míni-
mo que recebe hoje se o Brasil tivesse 
sido governado pelo PSDB desde 1995.

Em paralelo à criação de empre-
gos com carteira assinada e à política 
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de recuperação do salário mínimo, a 
ampliação da cobertura e do valor dos 
benefícios pagos pelo Sistema de Se-
guridade Social deve ser considerada 
decisiva dentro do projeto desenvolvi-
mentista. Em média por mês, durante 
os dois mandatos do presidente FHC, 
foram pagos 18 milhões de benefícios. 
De 2003 a 2009 foram pagos, em mé-
dia, mais que 24 milhões de benefícios 
por mês. O valor dos benéficos no se-
gundo mandato do presidente Lula é, 
em média, 36% maior em termos reais 
do que era no primeiro mandato do 
presidente FHC.

O Sistema de Seguridade Social 
brasileiro é um importante elemento 
que promove crescimento com de-
senvolvimento porque, por um lado, 
reduz vulnerabilidades e desigualda-
des sociais e, por outro, injeta recur-
sos na economia que se transformam 
diretamente em consumo. Aquele que 
recebe um benefício previdenciário 
ou social gasta quase tudo o que rece-
be imediatamente, gerando consumo, 
empregos, produção e investimentos. 
Em 1995, o montante monetário dos 
benefícios emitidos ao longo do ano 
foi de aproximadamente R$ 80 bi-
lhões; em 2009, esse montante alcan-
çou mais que R$ 319 bilhões (ambos 
os valores corrigidos de acordo com o 
INPC para os dias de hoje). 

Nos cálculos referidos anterior-
mente não estão incluídos os paga-
mentos feitos pelo programa Bolsa 
Família, que tem orçamento muito in-
ferior ao Sistema de Seguridade Social. 
Esse programa precisa ser ampliado 

para se tornar um elemento mais po-
deroso do projeto de desenvolvimen-
to. Em 2009, alcançou 12,4 milhões de 
famílias que foram beneficiadas com 
R$ 12,4 bilhões, o que equivale a dizer 
que cada família recebeu aproximada-
mente R$ 83,00 por mês. A ampliação 
do Bolsa Família não pode ser oposta 
à política de fortalecimento do Siste-
ma de Seguridade Social, que engloba 
a assistência social (aos idosos e aos 
deficientes pobres) e o sistema de pre-
vidência (que emite aposentadorias, 
pensões etc.). Os miseráveis, os po-
bres, a classe média e toda a sociedade 
brasileira precisam de ambos. 

Somente para aqueles que pen-
sam que é possível haver desenvolvi-
mento sem crescimento (ou que de-
senvolvimento é sinônimo apenas de 
redução de desigualdades de renda) é 
que um real a mais para o Sistema de 
Seguridade Social poderia represen-
tar um real a menos para o programa 
Bolsa Família. São os mesmos que 
opõem os idosos às crianças, o ensino 
fundamental ao ensino universitário, 
o setor público ao privado, a regula-
ção econômica às liberdades demo-
cráticas e o Estado ao mercado. Na 
escassez de crescimento que predo-
minou durante os governos do pre-
sidente FHC, apresentavam sempre a 
solução deveras conhecida: “focalizar 
nos mais necessitados” por meio dos 
serviços do terceiro setor (ONGs), já 
que o Estado é considerado ineficien-
te, e mediante as doações de empresas 
que demonstram “responsabilidade 
social”. 
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Os ideólogos da área social da era 
FHC estavam errados. A experiên-
cia recente de desenvolvimento tem 
mostrado que o aumento do salário 
mínimo, o fortalecimento do Siste-
ma de Seguridade Social e a amplia-
ção do Bolsa Família conformam um 
tripé essencial de redução da miséria, 
da pobreza e das vulnerabilidades so-
ciais, por um lado, e de impulso ao 
crescimento econômico baseado no 
mercado doméstico com redução de 
desigualdades, por outro.  

resultado que deve ser enfatIzado

A proporção que os salários ocu-
pam no PIB – ou a distribuição fun-
cional da renda entre trabalhadores e 
detentores das rendas do capital – é 
um elemento importante para a ava-
liação da qualidade social da dinâmica 
econômica. Esse elemento avalia a ca-
pacidade de compra de serviços e bens 
por parte de cada segmento social 
produtivo; avalia, portanto, o grau de 
democratização do acesso ao merca-
do de bens e serviços. Desde 1995 até 
2004, houve um contínuo processo de 
redução da massa salarial em relação 
ao PIB. Em 1995, era de 35,2%, em 
2004, alcançou o seu pior nível histó-
rico, 30,8%. A partir de então, houve 
um nítido processo de recuperação. 
Ao final de 2009, retornou para o pa-
tamar de 1995.

perspectIvas: desenvolvImento  

e planejamento

Há dois projetos em disputa: o 
estagnacionista, que acentuou vulne-

rabilidades sociais e econômicas, apli-
cado no período 1995-2002, e o de-
senvolvimentista redistributivista, em 
curso. Portanto, o que está em dispu-
ta, particularmente neste ano de 2010, 
são projetos, já testados, que pregam 
continuidade ou mudança. 

Somente no cenário artificial, que 
a grande mídia tenta criar, chamado 
de pós-Lula, é que o que estaria aberto 
para a escolha seria apenas o nome do 
“administrador do condomínio Bra-
sil”. Seria como se o “ônibus Brasil” 
tivesse trajeto conhecido, mas seria 
preciso saber apenas quem seria o me-
lhor, mais eficiente, “motorista”. Se 
for para usar essa figura, o que verda-
deiramente está em jogo em 2010 é o 
trajeto, ou seja, o projeto, que obvia-
mente está concretizado em candida-
tos, aliados e bases sociais.

Os resultados da aplicação do 
projeto estagnacionista durante os 
anos 1995-2002 e do projeto desenvol-
vimentista aplicado no período 2007-
2010 são bastante nítidos. Os números 
são amplamente favoráveis à gestão do 
presidente Lula em relação à gestão do 
presidente FHC. Contudo, um alerta 
é necessário: os resultados alcançados 
estão ainda muito aquém das necessi-
dades e das potencialidades da econo-
mia e da sociedade brasileiras.

O primeiro passo de rompimento 
com a herança deixada por FHC foi 
o atendimento de necessidades sociais 
e econômicas. Medidas e programas 
quase que emergenciais foram im-
plantados. Posteriormente, essas ações 
foram se transformando em políti-

cas públicas que foram, por sua vez, 
mostrando consistência entre si e, dia 
a dia, foram se conformando em um 
projeto de desenvolvimento. Ao lon-
go do governo do presidente Lula, a 
palavra desenvolvimento tomou con-
ta dos ministérios, do PT e de demais 
partidos políticos aliados, tomou con-
ta dos movimentos sociais e retornou 
ao debate acadêmico. 

O próximo passo é consolidar 
cada política pública como parte in-
dissociável do projeto de desenvolvi-
mento. Mas, para tanto, é necessário 
pensar, refletir, organizar e planejar. 
Assim como a ideia de desenvolvi-
mento retornou, agora é hora de retor-
nar com a ideia do planejamento. Uma 
rota de desenvolvimento somente se 
tornará segura se estiver acompanha-
da de planejamento. Políticas públicas 
devem ter objetivos e metas quantita-
tivas. Devem conter sistemas de avalia-
ção rigorosos para medir realizações e 
necessidades. É preciso que cada gestor 
público cultive a cultura da busca de 
metas – em todas as áreas e esferas: 
na cultura, na saúde, na educação, na 
economia etc. Planejar não significa 
somente olhar para os próximos cin-
quenta anos, significa também plane-
jar cada dia, cada mês, cada ano... De 
forma detalhada, de forma obsessiva. 
Sem planejamento, uma trajetória de-
senvolvimentista promissora pode se 
transformar em “salto de trampolim”. 

joaosicsu@gmail.com

O articulista é diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do IPEA e professor-dou-
tor do Instituto de Economia da UFRJ.

PaLÁcIO





INTELIGÊNCIAI N S I G H T

98

Contra
a falácia
da crise

institucionalThamy Pogrebinschi 
Fabiano Santos

Cientistas políticos

PELEJa98

Conferências nacionais d
e polític

as públicas e o 

impacto (positiv
o) so

bre o Congresso



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

99ABRIL•MAIo•JUNHo 2010

O
br

as
 d

e 
An

to
ny

 G
or

m
le

y



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

100

E
ncontra-se em curso no Brasil um pro-

cesso grandiosamente democrático de 

formulação de políticas públicas que, 

infelizmente, ainda é pouco conhecido 

até mesmo pelos estudiosos das insti-

tuições políticas: as conferências nacionais de políticas 

públicas. Estas consistem em instâncias de deliberação 

e participação destinadas a prover diretrizes para a 

formulação de políticas públicas em âmbito federal. 

São convocadas pelo Poder Executivo através de seus 

ministérios e secretarias, organizadas tematicamente, e 

contam com a participação paritária de representantes 

do governo e da sociedade civil. 

As conferências nacionais são em regra precedi-

das por etapas municipais, estaduais ou regionais. 

Os resultados agregados das deliberações ocorridas 

nestas etapas são objeto de deliberação na conferên-

cia nacional, da qual participam delegados das etapas 

anteriores e da qual resulta, em regra, um documento 

final contendo diretrizes para a formulação de políticas 

públicas na área objeto da conferência. 

Com a sua primeira edição datada de 1941, as con-

ferências nacionais não constituem experiência nova 

na história política brasileira, muito embora tenham 

adquirido contornos participativos e deliberativos mais 

nítidos a partir de 1988, e tornando-se significativamen-

te mais amplas, abrangentes, inclusivas e frequentes 

a partir de 2003, com o início do governo Lula. Entre 

1941 e 1988 foram realizadas no Brasil 12 conferências 

nacionais. Entre 1988 e 2009 foram realizadas no país 

80 conferências nacionais, e até o final de 2010 pelo 

menos mais 7 terão sido realizadas.

Desse universo de 80 conferências nacionais realiza-

das entre 1988 e 2009, 2 (ou 2,5%) se deram no governo 

Collor, 6 (ou 7,5%) na gestão de Itamar Franco, 17 (ou 

21,3%) durante os dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso, e 55 (ou 68,8%) ao longo dos sete primeiros 

anos do governo Lula. Observa-se, assim, que a prática 

de convocarem-se conferências, nas quais governo e 

sociedade civil discutem conjuntamente diretrizes para 

a formulação de políticas públicas inicia seu processo de 

institucionalização no governo de Fernando Henrique 
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Cardoso, passando a ser efetivamente consolidada e 

incorporada à agenda política do país sob o governo Lula.

Foi, com efeito, a partir de 2003 que as conferências 

nacionais tornaram-se mais amplas por envolverem um 

número cada vez maior de pessoas, seja participando 

diretamente como delegados na etapa nacional, seja 

indiretamente nas etapas estaduais, municipais ou 

regionais que a precedem, ou ainda paralelamente 

nas chamadas conferências livres, ou virtualmente nas 

chamadas conferências virtuais. Tornaram-se também 

então mais abrangentes por englobarem número cada 

vez maior de temas, deixando de ser prática restrita à 

área da saúde, de onde se originou o processo confe-

rencial ainda na década de 1940, e às áreas de direitos 

humanos e assistência social, que vêm se instituciona-

lizando progressivamente a partir da metade da década 

de 1990. Cobrem hoje vasta pluralidade de novas áreas 

de políticas públicas que passam a ser debatidas através 

de mais de trinta temas, separados pelas peculiaridades 

de todos e unidos pela transversalidade de alguns. 

Ainda a partir de 2003, as conferências nacionais 

tornaram-se mais inclusivas, como consequência do 

aumento de sua amplitude e abrangência. Passam a 

reunir conjunto cada vez mais diverso e heterogêneo 

de grupos sociais, sobretudo aqueles representativos 

da sociedade civil, distribuídos entre ONGs, movi-

mentos sociais, sindicatos de trabalhadores, entidades 

empresariais e outras entidades, profissionais ou não. 

Tornaram-se também, por fim, mais frequentes as 

conferências nacionais a partir de 2003 por trazerem 

muitas vezes dentre as suas diretrizes a demanda pela 

sua reprodução periódica. Demanda que acabou encon-

trando respaldo em políticas dos ministérios, secretarias, 

conselhos nacionais ou grupos de trabalho envolvidos 

na sua convocação e organização e, em alguns casos, 

na própria legislação, que assegura a periodicidade 

bianual de algumas delas.

As 80 conferências nacionais realizadas no Brasil 

entre 1988 e 2009 tiveram como objeto um total de 

33 áreas de políticas públicas, entre as quais se inserem 

as seguintes: aquicultura e pesca, assistência social, 

cidades, cultura, comunicação, desenvolvimento rural 
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e sustentável, direitos da criança e do adolescente, da 

pessoa idosa, da pessoa com deficiência, direitos hu-

manos, economia solidária, educação básica, educação 

profissional e tecnológica, esporte, juventude, medi-

camentos e assistência farmacêutica, meio ambiente, 

políticas públicas para mulheres, povos indígenas, pro-

moção da igualdade racial, saúde, segurança alimentar 

e nutricional, e segurança pública. 

Q uando analisamos o momento no qual 

cada uma dessas áreas de políticas públicas 

passou a ser debatida participativamente por 

meio das conferências nacionais, percebemos que 22 

dos 33 temas abordados até hoje foram introduzidos 

ao longo dos primeiros sete anos do governo Lula. Até 

1988, apenas políticas relacionadas à área de saúde 

tinham sido objeto de conferências: foram 12 confe-

rências realizadas sobre saúde, saúde bucal, saúde 

do trabalhador, saúde indígena e saúde mental. Os 

governos Collor e Itamar não romperam esse padrão e 

mantiveram a tradição de usar o processo conferencial 

apenas para debater políticas na área de saúde: o pri-

meiro realizou 2 conferências, uma sobre saúde e outra 

sobre saúde mental, e o segundo foi responsável pela 

convocação de seis conferências: saúde bucal, saúde 

indígena, saúde do trabalhador, gestão do trabalho e 

educação na saúde, ciência, tecnologia e inovação em 

saúde, e segurança alimentar e nutricional.

Foi apenas no governo de Fernando Henrique Car-

doso que se foi além da área de saúde e outros temas 

de políticas passaram a ser discutidos em conferências 

nacionais. Os dois mandatos de FHC respondem por 

sete temas, os quais totalizam 21,2% do universo total. 

Desses sete temas, apenas quatro, contudo, não são 

da área de saúde: segurança alimentar e nutricional, 

direitos humanos, assistência social, e direitos da criança 

e do adolescente. Foi, portanto, com o governo Lula 

que as conferências nacionais passaram a abranger um 

vasto e diverso conjunto de áreas de políticas públicas 

que jamais haviam sido objeto de deliberação popular 

por meio de mecanismos participativos.

O impacto das conferências nacionais no processo 

de formulação de políticas públicas pode ser sentido 

de forma cada vez mais contundente. No Poder Exe-

cutivo, o mais recente exemplo foi a promulgação do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3), o 

qual é resultado claro e inconteste das deliberações de 

cerca de 55 conferências nacionais realizadas durante 

Distribuição  
por governo 
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21,3%

Itamar
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Itamar
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0% Pré-1998

15,2%

FHC
9,1%



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

102

o governo Lula. Conferências estas que abrangem não 

apenas aquelas específicas sobre direitos humanos 

(que aconteceram em 2003, 2004, 2006 e 2008, em 

suas 8ª a 11ª versão, respectivamente), mas também 

inúmeras outras em áreas como direitos das pessoas 

idosas, das pessoas com deficiência, da criança e do 

adolescente, políticas públicas para mulheres, povos 

indígenas, promoção da igualdade racial, além da 

inovadora conferência sobre gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais, para não mencionar as várias 

conferências de assistência social, desenvolvimento 

rural, meio ambiente, educação, segurança pública, 

entre muitas outras. 

Os efeitos das conferências nacionais também po-

dem ser sentidos no Poder Legislativo. Uma pesquisa 

que concluímos recentemente no IUPERJ, intitulada 

“Entre Representação e Participação: as conferências na-

cionais e o experimentalismo democrático brasileiro”1, 

teve por objeto a análise das 80 conferências nacionais 

de políticas públicas realizadas no Brasil entre 1988 e 

2009, e como objetivo a mensuração de seu impacto 

na atividade legislativa do Congresso Nacional durante 

o mesmo período.

O s dados são muito contundentes. É possível 

afirmar que as demandas deliberadas pela 

sociedade civil nas dezenas de conferências 

nacionais realizadas desde 1988 estão em vias de con-

sagrar uma prática político-institucional especificamente 

brasileira. Tal prática teria como característica central a 

mescla de participação e representação, cujos resultados 

são o de fortalecer a democracia representativa em seu 

conjunto, além de impulsionar a atividade legislativa do 

Congresso Nacional.

As evidências coletadas e analisadas confirmam 

o impacto das Conferências Nacionais na produção 

legislativa brasileira ao longo do período constitucional 

de 1988; O exame dos dados foi feito segundo dois 

critérios – pela pertinência temática, um método menos 

rigoroso de averiguação, pelo qual contabilizamos uma 

relação sempre que um projeto, uma lei e uma emenda 

tenham tratado de um mesmo assunto abordado na 

diretriz da conferência; e o método do filtro, mediante 

o qual contabilizamos a relação se e somente houver 

correspondência perfeita entre o texto da diretriz e o 

do documento legislativo. 

As tabelas 1 e 2 fornecem uma ideia do tamanho re-

lativo da produção legislativa “acionada” pelo mecanismo 

participativo e deliberativo das conferências nacionais 

ao longo do período abarcado pela pesquisa. A análise 

ocorrerá em duas etapas. Em primeiro lugar, descre-

vemos os valores das tabelas, referentes aos diversos 

tipos de proposições ainda em tramitação. Em segundo 

lugar, comparamos esses resultados com os que derivam 

de leitura mais rigorosa a respeito da relação entre as 

diretrizes das conferências nacionais e as decisões do 

Congresso, seja no que tange à iniciativa de projetos, ou 

a aprovação de novos diplomas legais. Chamamos tal 

leitura mais rigorosa de “filtro”, isto é, uma restrição sobre 

aquilo que aceitamos como decorrente das diretrizes. 

Com o filtro, não basta termos afinidade temática entre 

os documentos resultantes das conferências e os textos 

oriundos da produção legal, é preciso, ademais, que 

haja coincidência textual entre diretrizes, por um lado, e 

projetos, leis e emendas, por outro. 

 Passemos então à descrição dos resultados. A tabela 

1 revela que em um universo total de 13.245 projetos de 

leis ordinárias e complementares, 2.629, ou seja, 19,8% 

possuem pertinência temática com as diretrizes oriun-

das das conferências nacionais. Além disso, das 369 

PECs em tramitação na atual legislatura, nada menos 

do que 179 (48,5%), portanto, quase metade inclui-se 

entre as proposições de alguma forma relacionadas às 

deliberações havidas nas conferências nacionais. No 

cômputo geral, 2808 projetos enviados para tramitar no 

Legislativo (ou seja, 26% do total!) trataram de questões 

objeto de diretrizes de alguma conferência nacional. Se 

impusermos aos dados o que estamos chamando de 

“filtro”, os valores caem de maneira significativa. Os 

números aparecem na tabela 2. Foram 566 (4,3%) 

projetos iniciados e 46 (12,5%) PECs, perfazendo um 

total de 612 (4,5%) iniciativas dos legisladores que, com 

certeza, têm relação direta com as diretrizes constantes 

dos relatórios finais das conferências.

PELEJa
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Tabela 1

Projetos de lei e Propostas de emenda à  
constituição: pertinência temática x produção  
total do Congresso Nacional 

 Projetos Propostas Total 
 de Lei de Emenda 
  Constitucional

Produção Legislativa  
resultante das diretrizes  2.629  179   2.808 
das conferências (19,8%) (48,5%) (26%)

Produção Legislativa não  
resultante das diretrizes  10.616 190 10.806 
das conferências (70,2%) (51,5%) (74%)

Produção Legislativa  
total do Congresso  13.245 369 13.614 
Nacional (100%) (100%) (100%)

OBS: Os dados referentes à produção legislativa total do Congresso refletem  
o corrente do dia 19/10/2009.

Tabela 2

Projetos de lei e Propostas de emenda à  
Constituição: filtro qualitativo x produção  
total do Congresso Nacional

 Projetos Propostas Total 
 de Lei de Emenda 
  Constitucional

Produção Legislativa  
resultante das diretrizes   
das conferências 566 46 612 
após classificação (4,3%) (12,5%) (4,5%)

Produção Legislativa não  
resultante das diretrizes  12.679 323 13.002 
das conferências (95,7%) (87,5%) (95,5%)

Produção Legislativa  
total do Congresso  13.245 369 13.614 
Nacional (100%) (100%) (100%)

OBS: Os dados referentes à produção legislativa total do Congresso 
refletem o corrente do dia 19/10/2009.



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

104

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

104

Tabela 3

Leis e emendas constitucionais: pertinência  
temática x produção total do Congresso Nacional

 Leis Ordiná- Emendas Total 
 rias e com- consti- 
 plementares tucionais

Produção Legislativa  
resultante das diretrizes   312 9 321 
das conferências (7,2%) (15,8%) (7,3%)

Produção Legislativa não  
resultante das diretrizes   4.010 48 4.058 
das conferências (92,8%) (84,2%) (92,7%)

Produção Legislativa  
total do Congresso  4.322 57  4.379 
Nacional (100%) (100%) (100%)

Tabela 4

Leis e emendas constitucionais: filtro qualitativo  
x total da produção do Congresso Nacional

 Leis Ordiná- Emendas Total 
 rias e com- consti- 
 plementares tucionais

Produção Legislativa  
resultante das diretrizes   
das conferências 51 1 52 
após classificação (1,2%) (1,8%) (1,2%)

Produção Legislativa não  
resultante das diretrizes  4.271 56  4.327 
das conferências  (98,8%)  (98,2%)  (98,8%)

Produção Legislativa  
total do Congresso  4.322 57  4.379 
Nacional (100%) (100%) (100%)
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Difícil avaliar até que ponto tais cifras correspondem 

a algo significativo no conjunto mais amplo de propo-

sições legislativas; não é, contudo, descabido dizer que 

estamos diante de fenômeno cujos contornos devem 

ser averiguados de maneira mais cuidadosa. Uma 

primeira questão diz respeito à eficácia de tais projetos 

no conjunto da produção de leis do Congresso. Até 

que ponto esse tipo de projeto, isto é, inspirado em 

ou diretamente relacionado às diretrizes das conferên-

cias nacionais segue tramitando pelas diversas etapas 

percorridas por uma proposição legislativa, alcançando 

o plenário das duas Casas, obtendo a aprovação de 

maiorias e a sanção presidencial? 

A tabela 3 sugere uma primeira aproximação do 

problema. De 4.322 projetos ordinários e comple-

mentares que se tornaram lei do país, 265 (6,1%) 

demonstraram alguma pertinência temática com reso-

luções de Conferências. Das PECs, 8 (14%) aprovadas 

também fazem parte deste subconjunto. Na tabela 4 

temos números corrigidos segundo nosso filtro. Foram 

aprovadas 51 leis (1,2%) e 1 (1,8%) emenda constitu-

cional a partir de iniciativas diretamente relacionadas 

com as diretrizes, totalizando 52 (1,2%) de diplomas 

legais derivados do mundo participativo. 

Difícil medir a significância políticas dos resultados 

até agora apresentados, embora duas advertências 

devam ser feitas. Em primeiro lugar, é preciso lembrar 

que no universo de leis aprovadas e sancionadas estão 

contidas proposições de iniciativa do Executivo, que 

compõem o grosso (em torno de 80%) da produção 

legal no Brasil. Assim sendo, se levarmos em conside-

ração apenas a legislação cuja iniciativa decorreu da 

ação de deputado ou senador, estaremos diante de algo 

verdadeiramente avassalador, pois estamos falando de 

51 leis aprovadas a partir de processos participativos 

e deliberativos. Em segundo lugar, cabe destacar o 

número considerável de PECs aprovadas com algum 

grau de correlação temática e a emenda constitucional 

efetivamente promulgada. Emendas constitucionais são, 

por natureza, proposições de dificílimas tramitação e 

aprovação. As regras que regulam a passagem de tal 

tipo de proposta bem como o quorum exigido para 

sua aprovação a tornam espécime rara no panorama 

legislativo não só no Brasil, mas também em diversas 

outras partes do mundo democrático. Somente alto 

grau de consenso, ou oposição muito isolada, pode 

explicar a aprovação da matéria. 

A pesquisa, em suma, buscou comprovar que 

as conferências nacionais impulsionam a 

atividade legislativa do Congresso Nacional, 

fortalecendo, assim, por meio de uma prática partici-

pativa e deliberativa, a democracia representativa no 

Brasil. Para além da demonstração empírica, algumas 

questões de natureza político-normativa se afiguraram 

importantes diante dos dados. Estes, afinal, parecem 

contribuir para desconstruir o discurso de que a demo-

cracia representativa e suas instituições encontram-se 

em crise no Brasil, assim como o argumento de que a 

representação política é uma alternativa ‘second best’ 

diante da impossibilidade fática de estabelecerem-se 

nas sociedades contemporâneas formas diretas de 

democracia que facultem a participação dos cidadãos 

sem a mediação de representantes eleitos.

Ademais, os dados apresentados permitem questio-

nar a validade da premissa de que formas participativas 

e deliberativas de democracia seriam substituíveis à 

representação política tradicionalmente exercida no Po-

der Legislativo. Com isso, espera-se que tenhamos uma 

visão distinta do trabalho do Poder Legislativo brasileiro, 

contribuindo para o aumento da confiança popular no 

Congresso Nacional, mostrando como o mesmo é re-

ceptivo e permeável às demandas expressas em práticas 

participativas dos cidadãos e em instâncias deliberativas 

da sociedade civil. Esperamos, assim também, fortalecer 

as instituições políticas do país, mostrando que práticas 

participativas e experiências deliberativas devem ser 

institucionalizadas, passando a compor a estrutura dos 

poderes do Estado, sem depender da vontade política 

de governos que sejam menos ou mais favoráveis a elas.

fsantos@iuperj.br
thamy@iuperj.br

Os articulistas são professores de Ciência Política do Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj)
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Como explicar 
sem justificar 
a ideologia da 
segregação racial 

ÁfricaDOSul
Alexandre dos Santos
Jornalista

Um dos pontos altos na festa 
de abertura da Copa do Mundo 
sul-africana deste ano de 2010 foi 
a homenagem a Nelson Mandela, 
comandada pelo Prêmio Nobel 
da Paz de 1984, o arcebispo an-
glicano Desmond Mpilo Tutu. 
O belo espetáculo de abertura 
da primeira Copa realizada no 
continente africano abriu espa-
ço para um assunto mais sério: a 
lembrança de que os sul-africanos 
negros e mestiços, há pouco mais 
de uma década, ainda viviam sob 
um regime de segregação racial, 
que foi diferente de tudo o que 

já se tinha visto e presenciado na 
História porque institucionalizou 
a hierarquização e a separação da 
população do país entre raças. Em 
outras palavras, o regime do apar-
theid (que significa “separação”, 
na língua africâner1, uma das lín-
guas oficiais da África do Sul de 
hoje) imprimiu na Constituição 
do país, em 1948, a legalização do 
racismo.

No telão do estádio Orlan-
do, em Soweto, um vídeo lem-
brou a trajetória política de Nel-
son Mandela, desde a juventude, 
como advogado e líder do movi-
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mento jovem do Congresso Na-
cional Africano (ou ANC na sigla 
em inglês), até a libertação, em 
1990 (decretando oficialmente o 
fim do regime de apartheid), e sua 
eleição no primeiro sufrágio real-
mente universal na África do Sul, 
em 1994. Seguindo a catarse que 
tomou conta do público presente 
(e dos milhões de telespectadores 
que acompanhavam a cerimônia 
pela televisão e pela web em todo 
o planeta), o arcebispo Tutu, ves-
tido com as cores da seleção do 
país, coincidentemente o verde e 
o amarelo, dirigiu-se à multidão.

– É inacreditável. Hoje nós 
somos o mundo. Eu estou dor-
mindo? Isso é um sonho? Acor-
dem-me, por favor! Que sonho 
maravilhoso! 

A África do Sul emergiu, sim, 
de um pesadelo. Um pesadelo não 
apenas relativo aos 44 anos em 
que o regime do apartheid se es-
tendeu. As legislações restritivas 
já vinham sendo aprovadas des-
de o início do século XX. Mas a 
apropriação de terras por parte 
dos colonos brancos e as subse-
quentes escravização e luta contra 
as etnias locais perduraram por 
cinco séculos. De uma maneira 
completamente diferente das di-
nâmicas de exploração e povoa-
mento que se sucederam em todo 
o continente africano, a história 
da relação entre as populações 
locais do que viria a ser a África 
do Sul com os europeus é única. 
Mas como essa população de eu-

ropeus, os africâneres (ou bôeres 
como também são conhecidos), 
conseguiram exercer tamanha 
dominação sobre uma população 
inteira de negros sul-africanos? 
Como conseguiram justificar um 
regime abertamente racista du-
rante tanto tempo? E como o país 
conseguiu emergir desse pesadelo 
sem sucumbir a guerras civis, apa-
rentemente uma sina inescapável 
em muitos dos países africanos? 

Neste momento tão relevante 
para a História da África do Sul, 
parece importante tentar enten-
der essas questões, para compre-
ender melhor o país que foi o cen-
tro do planeta durante o mês em 
que organizou a Copa do Mundo 
de 2010.

prImeIro passo

Tudo começou lá atrás, no sé-
culo XV, quando os portugueses 
se lançaram às viagens das desco-
bertas. A velha lenda da circum-
navegação do continente africano 
pelos fenícios, feita do leste para 
o oeste, povoava os sonhos de 
todos os aventureiros e caçado-
res de tesouros em toda a velha 
Europa. Mas foram a coroa por-
tuguesa e a ascendente burguesia 
do país que financiou centros de 
estudos como a Escola de Sagres, 
que forneceram as oportunida-
des para o surgimento (a fama e 
a fortuna) dos desbravadores do 
além-mar. Gil Eanes (o primeiro 
a dobrar o Cabo Bojador), Diogo 
Gomes (descobridor do arquipé-

lago de Cabo Verde), Diogo Cão 
(o primeiro a aportar nas costas 
do Congo, de Angola e da Na-
míbia), Bartolomeu Dias (que 
ultrapassou o famigerado Cabo 
das Tormentas, rebatizado de 
Cabo da Boa Esperança), e Vas-
co da Gama (que circunavegou 
o continente africano, chegando 
às Índias) são alguns dos nomes 
mais importantes desse período. 
Conforme avançavam, estabele-
ciam pequenos postos de parada 
no litoral africano, pontos para o 
comércio de animais e alimentos 
e para o reabastecimento de água, 
essenciais em viagens marítimas 
que duravam meses. Esses pontos 
foram importantíssimos a partir 
do desenvolvimento do comércio 
de especiarias entre a Europa e as 
Índias e do aumento do tráfego 
marítimo para as novas colônias 
estabelecidas na Ásia.

Das empresas europeias cria-
das entre os séculos XVI e XVII 
para fazer a ligação entre essas 
colônias e suas metrópoles, e do-
minar nesses mercados o lucrati-
vo comércio de tecidos, pimentas, 
gengibre, cravo, canela, noz-mos-
cada e uma infinidade de ervas 
aromáticas, havia a Companhia 
Holandesa das Índias Orientais. 
Criada no início do século XVII, 
mantinha alguns pontos de pa-
rada no litoral africano. Em um 
deles, em 1625, no extremo sul do 
continente, o administrador colo-
nial Jan van Riebeeck estabelece 
um novo ponto de apoio e manda 
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construir algumas fortificações. 
Ali surgiria a futura Cidade do 
Cabo, uma das principais cidades 
da África do Sul e uma das sedes 
da Copa do Mundo.

Ali foi a principal porta de 
entrada para o estabelecimento de 
colonos vindos da atual Holanda 
e da Alemanha, em sua maioria 
protestantes fugindo de persegui-
ção religiosa, bem como franceses 
huguenotes2. A “nação africâner” 
começava a se estruturar, numa 
mistura com proeminência holan-
desa e uma nova língua tendo o 
holandês como base, amalgamada 
com fortes influências do alemão, 
do francês e do malaio, povo tra-
zido a partir do século XVIII, para 
trabalhar como escravos.

Holanda não estava interessada 
em manter uma colônia na Re-
gião Sul da África, portanto, o en-
treposto comercial e as fazendas 
criadas ao redor da futura Cidade 
do Cabo refletiram o desenvol-
vimento de uma nova sociedade 
branca a partir de uma base to-

talmente anárquica, tendo como 
balizadores do mínimo de ordem 
estabelecida, as reflexões bíblicas e 
os líderes religiosos mais proemi-
nentes entre eles.

Os africâneres justificavam o 
ato de tomar posse do território 
afirmando que aquela era uma 
“terra de ninguém” e que a “mis-
são civilizatória” deles era sim-
plesmente ocupar uma extensão 
de terra que, do umbral de cada 
janela, não se conseguisse sequer 
enxergar a fumaça da chaminé 
da fazenda vizinha mais próxima. 
Durante um século e meio os afri-
câneres avançaram sobre as terras 
das populações locais, escravizan-
do alguns (como os coissãs) e en-
trando em conflito direto com ou-
tros (principalmente os xosas), no 
lento movimento para o interior 
do território, em franca expansão 
dessa sociedade autogovernada. A 
dinâmica dessa expansão seguia os 
territórios de clima mediterrâneo, 
onde se poderiam manter as ativi-
dades agrícolas características dos 
bôeres como trigo e vinho, além 
de outros gêneros alimentícios 
importantes para o comércio com 
os viajantes.

Aqui vale uma melhor com-
preensão e entendimento das re-
gras do savoir vivre bôer (“fazen-
deiro”, em africâner). Formavam 
uma sociedade profundamente 
religiosa, cujas regras sociais eram 
erigidas a partir de interpretações 
particulares das passagens bíblicas 
e, primordialmente, sobre dois 

dogmas calvinistas. O primeiro, 
a predestinação. O entendimento 
de que Deus determinou que o 
homem já nascesse bom ou mau, 
assim como um nasceu predes-
tinado para mandar enquanto 
ao outro era determinada a ser-
vidão. Uma leitura que forçava 
a interpretação do imobilismo 
social ptolomaico que muito ser-
viu à Igreja durante toda a Idade 
Média: a ordem estabelecida por 
Deus e imutável e cabia aos ho-
mens de fé se manterem baluartes 
da salvação, ainda mais quando 
cercados pelo paganismo. E era 
nessas circunstâncias que os bôe-
res se viam. O negro representava 
a marca de Caim, o filho de Noé 
banido por tripudiar da nudez e 
da embriaguez do pai. Os negros 
africanos, sem exceção, eram fi-
lhos de Caim, negros porque, 
desde o nascimento, Deus havia 
os marcado como homens que 
tinham um mal ancestral a expur-
gar. Como não havia como mudar 
de pele (pelo menos até a metade 
do século XX), os negros eram a 
população maculada por Deus, os 
pagãos que cercavam aquela ilha 
de cristandade, aqueles que, por 
desígnio claro da divindade-mor, 
estavam fadados à servidão, seres 
humanos de segunda classe. Por-
tanto, para os africâneres, aquilo 
que nós chamamos de racismo, 
era uma questão de fé dogmática 
para eles.

O segundo dogma, a ideia de 
que os bôeres eram o povo esco-
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lhido, numa comparação direta 
ao povo judeu. Em suas inter-
pretações bíblicas, viam como 
determinação divina a proibição 
da mistura entre os cristãos e os 
pagãos, entre imaculados e os to-
cados pela mácula divina, numa 
leitura óbvia: entre brancos e 
negros. Essa ideologia bôer seria 
tão profundamente introjetada 
na sociedade branca africâner sul-
africana que, ainda no início da 
última década do século XX, os 
discursos oficiais das autoridades, 
a educação nas escolas, as relações 
sociais, enfim, o regime do apar-
theid, refletiriam aberta e desa-
vergonhadamente essa filosofia 
como natural. 

Esse entendimento das origens 
da racialização idelógica-religiosa 
bôer nos serve para compreender 
mais dois fatos muito importantes 
na História sul-africana. A chega-
da dos ingleses e a famosa “Gran-
de Jornada” bôer pelo interior do 
país. Em 1806 os ingleses ocupa-
ram a região do Cabo. O Sul da 
África era uma região de profun-
da importância estratégica para a 
Grã-Bretanha e seu vasto império. 
Vale lembrar que a construção do 
Canal de Suez só estaria termina-
da em 1859. O litoral oriental da 
futura África do Sul já começava 
a sofrer uma ocupação mais ex-
tensiva e para lá começariam a ser 
levados grandes contingentes de 
população da Índia para trabalhar, 
principalmente, nas lavouras de 
cana-de-açúcar. Não por acaso, o 

maior percentual de população 
indiana na África do Sul (mais de 
um milhão) vive hoje na província 
de KwaZulu Natal, terra dos Zu-
lus, banhada pelo Oceano Índico e 
onde está situada a terceira maior 
cidade sul-africana: Durban, uma 
das principais sedes de jogos da 
Copa do Mundo.

Na região do Cabo o estabe-
lecimento dos ingleses promo-
veu, além de um choque cultural 
profundo, o conflito entre estilos 
administrativos. Com os novos 
colonos chegou também a pesada 
e eficiente burocracia da adminis-
tração colonial bretã, e os atritos 
foram inevitáveis entre a nova re-
alidade e a vida quase anárquica 
bôer. Além de serem obrigados 
a viver sob novas regras sociais e 
administrativas, a língua inglesa 
foi imposta como oficial.

mudança de ventos

Durante os 30 anos seguintes, 
houve um período de acomo-
dação e adaptação entre os dois 
povos, sendo essa uma tarefa um 
pouco menos fácil para o campo-
nês africâner, fruto de um estilo 
de vida ainda medieval, forjado 
pelos seus ascendentes no século 
XVII, e cuja herança isolacionis-
ta o fez ser tomado de assombro 
com os representantes da burgue-
sia inglesa, já transformada pela 
Revolução Industrial e pela Revo-
lução Francesa.

O divisor de águas para essa 
relação social tensa aconteceria 

choque
cultural

NA   REGIÃO   DO   CABO 
O   ESTABELECIMENTO 

DOS   INGLESES 
PROMOVEU,   ALÉM   DE   UM 

PROFUNDO,   O   
CONFLITO   ENTRE   

ESTILOS   
ADMINISTRATIVOS
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em 18363, quando chegaram à 
colônia as notícias de que o Par-
lamento havia abolido a escra-
vidão4. Foi um golpe na jugular 
dos africâneres. Não apenas um 
atentado contra os fundamentos 
sociais e econômicos, mas contra 
a religião, contra o dogma de fé 
dos bôeres e a máxima de que 
Deus havia criado o negro para 
ser escravo. Essa afronta contra 
a fé bôer era encarada como uma 
desonra, uma blasfêmia, e os lí-
deres locais apresentaram uma 
resposta bem simples: entre a su-
jeição à arrogância bretã e à im-
posição de suas leis e do modo de 
vida – o que representava mudan-
ças liberais muito mais profun-
das do que eles podem suportar 
– e o abandono, ficariam com a 
segunda opção. Além disso, os 
bôeres mantinham embates cada 
vez mais constantes com as popu-
lações xosas na área do Rio Fish 
(ou Visriver, em africâner), por 
conta do avanço desmedido aos 
vilarejos. A resistência xosa con-
tra as investidas dos africâneres 
nas terras a leste do Rio Fish ficou 
conhecida como Guerras Xosas 
(1779-1878). O governo inglês da 
Cidade do Cabo alegava não ter 
contingentes suficientes para fazer 
a defesa das terras bôeres.

Em 1838, grandes contingen-
tes da população bôer atrelaram 
seus bois e cavalos às charretes, le-
vantam acampamento e seguiram 
com suas famílias e escravos em 
uma grande marcha em direção 

às regiões Centro-Leste e Nor-
deste. Para trás ficaram, em sua 
maioria, as famílias bôeres menos 
tradicionais e mais liberais, o que 
foi um fator determinante para 
a construção de personalidade 
da província do Cabo Ocidental, 
onde está localizada a Cidade do 
Cabo, a segunda maior cidade da 
África do Sul (cerca de 3,5 milhões 
de habitantes).

A Cidade, também sede de 
alguns jogos da Copa do Mundo, 
conhecida como São Francisco 
sul-africana, ganhou a fama de 
liberal não à toa. Nelas alguns 
negros exerciam o direito de vo-
tar, até que ele fosse revogado em 
1936, e é nela que a oposição ao 
governo do Congresso Nacional 
Africano é mais forte. Helen Zille, 
jornalista branca que lutou contra 
o regime do apartheid e derrotada 
nas últimas eleições que levaram 
Jacob Zuma ao poder, é hoje a 
governadora da província e voz 
respeitadíssima da oposição sul-
africana.

A “Great Trek” (ou Gran-
de Marcha ou Grande Jornada), 
bôer durou cerca de 20 anos e foi 
formada por colunas migratórias 
que chegaram a ter mais de 200 
carroças. Anna Steenkamp, uma 
das poucas africâneres alfabeti-
zadas (o analfabetismo era uma 
das consequências do isolamento 
e do trabalho rural) escreveu, em 
1838, um dos mais emblemáticos 
testemunhos dessa jornada em seu 
diário pessoal. Eis o que escreveu 

ela sobre as motivações de seus 
pais para a emigração em massa: 
“Escravos alçados ao mesmo nível 
dos cristãos, contrário aos desíg-
nios divinos e à ordem da Natu-
reza, que dividiu a raça de acor-
do com a cor da pele. Preferimos 
partir para manter a crença na 
pureza da raça.” O povo a quem 
Deus havia conferido a missão 
de povoar o Sul da África viajava 
com apenas um livro de cabeceira: 
a Bíblia.

bviamente, no caminho, entraram 
em conflito com vários outros 
povos sul-africanos que defen-
diam seu próprio direito à exis-
tência naquelas regiões. Porém na 
jornada para a Terra Prometida 
bôer vinha embutida a missão de 
livrá-la da barbárie dos negros. 
No rastro da Grande Jornada, 
eles mataram populações negras, 
saquearam e queimaram vilare-
jos e ocuparam quase meia Áfri-
ca do Sul, fundando três novas 
repúblicas: Natal, em 1841 (atual 
KwaZului-Natal, que seria con-
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quistada pelos ingleses em 1842), 
a República do Estado Livre de 
Orange e a do Transvaal, cujo ter-
ritório deu lugar a quatro novas 
províncias em 1994: Mpumalan-
ga, Limpopo, Noroeste e Gauteng 
Nesta última estão localizadas as 
cidades de Pretória, a capital da 
África do Sul, Johanesburgo, sua 
principal cidade, e o complexo in-
dustrial de Witwatersrand, o mais 
importante do país.

Os voortrekkers, como fica-
ram conhecidos os participantes 
da Grande Jornada, beneficiaram-
se, não propositadamente, de um 
outro fato histórico muito impor-
tante. Entre os anos de 1815 e 1835 
ocorreu o chamado Mfecane (em 
zulu: esmagamento ou fragmen-
tação), período em que o famoso 
chefe miltar Shaka Zulu assumiu 
a liderança de seu povo e, através 
da implementação de algumas re-
formas e inovações sociais, políti-
cas e militares expandiu o reinado 
Zulu na região de KwaZulu-Na-
tal, entrando em conflito com di-
versas etnias, entre elas os nguni, 
nduandue e basoto. A fragilidade 
de alguns povos, em migração ou 
em fuga, derrotados ou com suas 
populações reduzidas, facilitou a 
marcha bôer pelo interior do ter-
ritório.

Os voortrekkers fazem hoje 
parte da história pessoal e do 
imaginário sociocultural de 
muitos de seus descendentes, 
habitantes das províncias do 
Centro-Nordeste do país. Uma 

das passagens mais conhecidas 
e repetidas, usada para sedimen-
tar as convicções ideológicas 
dos fundamentalistas religiosos 
brancos, como exemplo cabal da 
falta de confiança e hombridade 
da população negra, ficou co-
nhecida como a Batalha do Rio 
de Sangue, de 1838.

Segundo a história que vem 
sendo contada de geração em ge-
ração, Piet Retief, um dos mais 
destacados líderes bôeres, decide 
estabelecer seus seguidores na re-
gião montanhosa a sudoeste do 
atual KwaZulu-Natal. Para isso 
fez algo inédito na época. Estabe-
leceu contatos diplomáticos com 
Dingane, o sucessor de Shaka 
Zulu. Chamado para uma cele-
bração de paz, Retief e cerca de 
dez outros bôeres foram traídos 
e mortos. Um novo líder surge 
entre os traumatizados africâne-
res, Andries Pretorius (não por 
coincidência emprestaria seu so-
brenome para o batismo da ca-
pital sul-africana, Pretória), que 
vai liderar 470 voortekkers com 
suas espingardas, numa batalha 
sangrenta contra cerca de 10 mil 
Zulus, armados majoritariamente 
com seus escudos trançados e suas 
azagaias. Pretorius e seus seguido-
res se vingam da traição de Din-
gane a Piet Retief e seguem rumo 
ao norte para ocupar a área em 
que seria fundada a República do 
Transvaal.

Para os voortrekkers, e ape-
nas para eles, tudo segue bem até 

guerra
anglo-bôer,

À   RETIRADA 
ESTRATÉGICA   DOS 

BRITâNICOS   
SEGUE-SE   UMA   NOVA

ENTRE   1899   E   1902, 
DESTA   VEz   VENCIDA 

PELOS   BRITâNICOS
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que, em 1866, a descoberta de dia-
mantes na cidade de Kimberley e 
na fronteira entre a República Li-
vre de Orange e a atual província 
do Cabo Setentrional acabou com 
os anseios de uma vida pacata. A 
corrida dos diamantes e a escava-
ção desenfreada deram origem ao 
Kimberley Big Hole, com quase 
1.100 metros de profundidade, a 
maior cratera do mundo aberta 
pela a mão do homem. Kimber-
ley, que é outra cidade-sede dos 
jogos da Copa do Mundo de 2010, 
recebeu um afluxo de mais de 50 
mil mineiros entre 1866 e 1914 
(vésperas da Primeira Grande 
Guerra).

Obviamente, a repulsa bôer 
pelo contato com estrangeiros e 
a presença dos exploradores in-
gleses de metais preciosos Cecil 
Rhodes, Charles Rudd e Barney 
Barnato (que, juntos, criaram um 
cartel poderosíssimo batizado 
de “De Beers”, hoje a maior em-
presa de comércio de diamantes 
do mundo) praticamente serviu 
como um convite para que Sua 
Majestade ordenasse a anexação 
da região pela Grã-Bretanha, em 
1880.

A Primeira Guerra Anglo-
Bôer se dá nesse contexto e dura 
um ano. Os bôeres, sob a lideran-
ça de Paul Kruger, derrotam as 
tropas britânicas, enfraquecidas 
por uma guerra contra os Zu-
lus. Beneficiados por uma troca 
de comando em Londres, agora 
contrária à política de anexações 

coloniais, os bôeres ganham au-
tonomia limitada para a região 
do Transvaal. À retirada estraté-
gica dos britânicos segue-se uma 
nova guerra anglo-bôer, entre 
1899 e 1902, desta vez vencida 
pelos britânicos e tendo como 
consequência a anexação das re-
públicas do Transvaal e do Esta-
do Livre de Orange. Porém, es-
trategicamente, a Grã-Bretanha 
não podia prescindir da mão de 
obra africâner, que produzia e 
fornecia os gêneros alimentícios 
necessários para a sobrevivência 
das principais cidades sul-afri-
canas. O preço foi reconhecer o 
Estado Livre de Orange como 
independente.

unIão sul-afrIcana

Em 1910, ingleses e bôeres 
chegam a um novo acordo para 
a criação da União Sul-Africana, 
reunindo os territórios coloniais 
britânicos a Orange. Era o início 
do caminho pela independência 
do país, reivindicação cada vez 
mais organizada por parte dos 
bôeres. Como parte desse novo 
acordo, a União elege o seu pri-
meiro premier, um general au-
todidata da guerra anglo-bôer: 
Louis Botha. A desconfiança a 
respeito do comprometimento 
dos britânicos com a indepen-
dência da União Sul-Africana 
leva Botah e Jan Smuts a fundar 
o Partido Sul-Africano (SAP, na 
sigla em inglês), em 1912, o pri-
meiro partido político africâner. 

As primeiras leis aprovadas pelo 
SAP já refletiam quais as princi-
pais preocupações bôeres, além 
de garantir de vez a criação do 
país que comprovaria a predesti-
nação do destino desse povo es-
colhido: a criação de uma reserva 
de mercado para brancos (já que 
muitos negros eram contratados 
pelas companhias mineradoras 
por cerca de 1/10 do que valia a 
mão de obra negra) e a lei que 
acabaria de vez, no entendimen-
to dos africâneres, com os confli-
tos pela posse de terras. A Lei das 
Terras garantia a posse de 90% 
dos territórios da União para os 
brancos.

A criação do SAP não fica sem 
resposta. Em 1913, a Convenção 
Nativa, uma assembleia que reu-
nia negros, indianos e seus descen-
dentes, formaliza a sua transfor-
mação em partido político com 
o nome de Congresso Nacional 
Africano (ANC, em inglês). No 
ano seguinte, dissidências dentro 
do SAP, entre elas a insatisfação 
com a morosidade do processo de 
independência, discutido entre os 
representantes do SAP e os britâ-
nicos, levou J.B. Herzog a criar o 
Partido Nacional (ou NP em in-
glês). Mas 1914 também marca o 
início da I Guerra Mundial. Junto 
com o envolvimento dos britâ-
nicos, os bôeres são convocados 
compulsoriamente para recom-
por as tropas britânicas.

Enquanto o alistamento com-
pulsório retira mão de obra dos 
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mercados sul-africanos, a popula-
ção negra, que tem o ANC como 
uma liderança política cada vez 
mais sedimentada, utiliza-se de 
atos de desobediência civil para 
pressionar por melhores con-
dições de trabalho. Os líderes 
negros se utilizam de um novo 
método de oposição pacífica, 
posta em prática algumas vezes 
na província de KwaZulu-Natal, 
por um jovem advogado indiano 
chamado Mahatma Ghandi.

Abismado com as condições 
de repressão da população não-
branca e com os abusos das au-
toridades (Ghandi foi espancado 
por policiais na frente da própria 
família ao desembarcar, em 1897), 
ele promoveu uma série de mo-
vimentos grevistas pacíficos, que 
também lhe renderam estadas na 
prisão, até 1915, quando é manda-
do de volta para a Índia.

Os métodos de Ghandi ainda 
tinham forte influência. Em 1918, 
um milhão de negros, a grande 
maioria trabalhadores das mi-
nas, cruzou os braços. Era um 
momento difícil para os brancos. 
Um enorme contingente de ex-
combatentes retornavam ao país 
em busca de emprego e aumen-
tavam os bolsões de pobreza e 
miséria nos subúrbios de cidades 
como Pretória, Johanesburgo e 
Cidade do Cabo. Havia também 
o temor dos novos e estranhos 
ventos liberais (dos quais os bôe-
res tinham muito receio desde 
que ideias como essas se tornaram 

catalisadoras da Grande Jornada) 
que traziam ideais de liberdade e 
igualdade como os ecos que che-
gavam da Revolução Russa.

as, antes de tudo, era necessário 
empregar os brancos pouco quali-
ficados que disputavam os subem-
pregos com os negros. Aos patrões 
e empresários o mais importante 
era o lucro. E o lucro significava 
dar emprego aos negros e mesti-
ços, cuja mão de obra custava dez 
vezes menos que a de um branco 
sem qualificação qualquer.

É no meio dessa tensão que 
o NP encontra o espaço perfeito 
para crescer politicamente e sedi-
mentar poder. Suas plataformas 
políticas pregam a valorização 
das qualidades e características do 
povo escolhido, contra a ideolo-
gia liberal de mercado defendida 
pelos empresários ingleses. Nesse 
momento as sementes que vão 
levar à instituição da segregação 
racial começam a ser jogadas num 
solo que já vinha sendo tratado 
e adubado havia pelo menos três 

séculos. Foi em um discurso pro-
ferido por Smuts em 1917 que se 
registrou pela primeira vez o uso 
da palavra apartheid. Em 1922, os 
representantes do NP aprovam a 
Lei da Aprendizagem, que limi-
tava vagas para negros em escolas 
profissionalizantes. Em 1924 o 
NP se sagra vencedor nas eleições 
distritais e demonstra força ao 
adotar o bilinguismo nas escolas, 
incluindo o africâner, além do in-
glês. Dois anos depois, aprova a 
Lei das Minas e do Trabalho, que 
diminui o poder das empresas (e 
de seus donos, britânicos em sua 
maioria) de decidir o percentual 
de brancos, negros e mestiços a 
serem contratados.

Somando-se a esse contexto, 
a crise de 1929 leva a economia 
sul-africana a sentir um enorme 
baque por meio das empresas 
inglesas. As exportações de bens 
manufaturados do país caíram 
drasticamente, a produção indus-
trial despencou para 1/5 e o preço 
do milho – a principal commodi-
ty – caiu pela metade. O ambien-
te de paranoia para salvaguardar 
os empregos da população branca 
levou à instituição de carteiras de 
passes, com identidades raciais. A 
dinâmica era delimitar áreas ex-
clusivamente brancas dentro das 
cidades e restringir a entrada de 
negros, indianos e mestiços nas 
regiões brancas em que as prin-
cipais ofertas de emprego eram 
oferecidas. No campo, o setor 
agrícola era controlado pelas fa-
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mílias bôeres, que mantinham 
uma produção familiar e com 
pouco ou quase nenhum uso de 
tecnologia. Era interessante, de 
certa forma, manter a produção 
alimentícia dessa forma para 
poupar o que se pudesse dos em-
pregos no campo. 

Com o fim da crise econômi-
ca, em 1934, e a alta do preço do 
ouro e dos diamantes no merca-
do internacional, a África do Sul 
viveu um momento de desenvol-
vimento da economia, com inves-
tidores ávidos por aplicar seus re-
cursos dentro do país. Enquanto 
a renda da população branca su-
bia muito vagarosamente e novas 
oportunidades de emprego come-
çavam a surgir, para a população 
negra e mestiça foi um período 
ainda mais duro com restrições 
à entrada em outros setores do 
mercado de trabalho que não os 
referentes às atividades braçais nas 
minhas e algumas parcas vagas no 
setor de serviços e na agricultura. 
Em 1936 a população negra per-
deu o direito a voto na província 
do Cabo, o único local em toda a 
União Sul-Africana que ainda ga-
rantia esse tipo de direito, mesmo 
que com uma série de restrições. 
Para diminuir o receio da popu-
lação branca de um levante da 
maioria negra contra a minoria 
branca, Herzog iniciou o fomento 
da ideia de criação de dois Esta-
dos dentro da União Sul-Africa-
na: um branco e um negro. Em 
1934, o SAP de Smuts e o NP de 

Herzog se uniram para formar o 
Partido Unido (UP), que se man-
teve no poder até 1948.

Durante as décadas de 20 e 30 
foram formadas inúmeras fren-
tes antirracistas. O próprio ANC 
mantinha a política de fomento 
a greves e, em 1926, lançou uma 
campanha de massa contra as leis 
de restrição de cargas de trabalho 
e a instituição do passe. Durante 
a década de 30 o ANC entrou em 
certo declínio por não conseguir 
angariar força suficiente para anu-
lar as decisões políticas tomadas 
pelo NP. Porém, durante a década 
de 40, com o apoio do Congres-
so Pan-Africano (PAC), pareceu 
recuperar o tempo perdido, insu-
flando mais greves e ações de de-
sobediência civil.

A resposta ao recrudesci-
mento da resistência negra foi 
a vitória do NP nas eleições de 
1948 e a eleição do primeiro-mi-
nistro Daniel Malan, que convo-
cou o sociólogo e psicólogo Hen-
drik F. Verwoerd para assumir o 
Ministério de Assuntos Nativos. 
Verwoerd, principal apóstolo do 
apartheid, já vinha desenvolven-
do a teoria do “desenvolvimento 
em separado”, que consistia na 
aprovação de uma série de leis 
puramente segregacionistas com 
o intuito de criar uma série de 
pequenos Estados nos quais as 
etnias não-brancas seriam encer-
radas. Dez anos depois, com o 
sucesso das políticas segregacio-
nistas, foi eleito primeiro-minis-

tro defendendo a plataforma de 
que “o apartheid é a política da 
boa vizinhança” e que o regime 
sul-africano refletia um esforço 
em se fazer justiça: “Somos aque-
les que trouxeram civilização à 
África. Fazer justiça significa não 
ser apenas justo com os negros 
da África, mas também com os 
brancos da África.”

O principal objetivo de 
Verwoerd era reduzir gradual-
mente o número de nativos nas 
ocupações, mas o crescimento das 
indústrias criou problemas sérios 
nessa direção e ele teve de entrar 
em conflito com poderosas áreas 
mercantis e outros interesses ur-
banos. O ato da educação bantu 
de 1953 foi talvez a mais comba-
tida das medidas postas em pra-
tica pelo apartheid nessa época. 
Transferia-se o controle da edu-
cação dos africanos das provín-
cias para o ministro dos Assuntos 
Nativos, que era ele. A Igreja Ca-
tólica se recusou a entregar suas 
escolas e perdeu os subsídios go-
vernamentais. A Igreja Anglicana 
fechou suas escolas, mas outras 
instituições missionárias, incluin-
do algumas anglicanas, entrega-
ram as suas ao governo, a maior 
parte sob protesto.

legalIzação do racIsmo

O regime do apartheid de 
Verwowerd estava alicerçado so-
bre três leis principais. A Lei de 
Reserva de Benefícios Sociais Se-
parados, que determinava acessos 
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diferenciados de negros a escolas, 
parques, praias, trens, ônibus, 
agências postais, clubes, univer-
sidades, empregos qualificados e 
demais esferas da vida e da con-
vivência pública na África do 
Sul. A Lei das Zonas de Grupos 
decretava, assegurava e tornava 
compulsória a separação física, 
espacial, ao impedir que bran-
cos e negros vivessem nas mes-
mas partes da cidade. A Lei de 
Registro da População separava 
em quatro categorias principais e 
hierarquizava as raças que com-
punham a população. Ficou a 
cargo do Conselho de Classifica-
ção Racial a incumbência de en-
quadrar cada sul-africano como 
branco, mestiço, indiano ou ne-
gro, nessa ordem de “evolução”.

A partir desse alicerce, o 
arcabouço legal do regime de 
apartheid foi rapidamente erigi-
do. Entre 1949 e 1953 os princi-
pais andares desse edifício foram 
construídos. Os casamentos entre 
raças foram proibidos (em 1949), 
qualquer outro cidadão que não 
fosse branco era obrigado a an-
dar com a sua carteira de registro 
racial e tinha sua circulação res-
trita a determinados horários e 
setores nas áreas brancas (1950), 
no ano seguinte foram criadas 
reservas territoriais para encer-
rar nelas cada uma das principais 
etnias do país (áreas conhecidas 
como bantustões) e dentro desses 
bantustões foram criados siste-
mas diferenciados de educação 

para crianças e jovens, nos quais 
o idioma tribal local era ensina-
do (1953).

Aqui, nesse conjunto de leis, 
estava o verdadeiro entendimento 
de que o africano precisava ter seu 
próprio “país” (seus bantustões), 
onde poderia se desenvolver de 
acordo com as capacidades ina-
tas de cada etnia negra. Tratados 
como trabalhadores temporários 
nas áreas brancas, esses negros 
vinham, portanto, “de fora”, e 
se viam sem quaisquer direitos 
políticos ou civis. No fim de sua 
jornada de trabalho, todos de-
veriam retornar às suas reservas, 
portando seus passaportes raciais 
para que não fossem admitidos 
em bantustões aos quais não per-
tenciam. Isso porque, msmo sob 
o comando e os auspícios dos 
brancos, os negros ainda estavam 
longe de atingirem o estágio civi-
lizatório no qual teriam o direito 
à autodeterminação. 

Em termos políticos, o re-
gime do apartheid foi tolerado 
e devidamente ignorado pelo 
Ocidente por estar plenamente 
comprometido com o combate 
ao comunismo. No contexto de 
Guerra Fria da década de 1950 
e num mundo bipolar onde os 
EUA lideravam o bloco capi-
talista e ficavam cada vez mais 
paranoicos com a possibilidade 
de a União Soviética aumentar 
a sua presença e influência (num 
continente cujas independências 
aconteceriam como um rastilho 

de pólvora a partir de 1957), con-
tar com um aliado local era im-
prescindível.

entro das políticas de segregação, 
o Congresso Nacional Africano 
(ANC) e o Congresso Pan-Africa-
no (PAC) não foram esquecidos. 
A lei de Supressão ao Comunis-
mo, de 1950, uma espécie de AI-5 
sul-africano, permitiu que casas 
fossem invadidas, partidos fossem 
fechados e líderes políticos fossem 
presos sem mandados ou acusa-
ção formal, em nome do combate 
ao comunismo. A lei foi exercida 
com profundo rigor e deleite pe-
las forças policiais do presidente 
Verwoerd depois do episódio de 
Sharpeville, em março de 1960.

massacre e repúdIo

O massacre de Sharpeville foi 
um divisor de águas tanto nas rela-
ções entre negros e brancos dentro 
da África do Sul quanto na relação 
de vergonhosa complacência que 
a comunidade internacional man-
tinha com o regime do apartheid.

D
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Em março de 1960, o PAC 
organizou uma manifestação pa-
cífica de desobediência civil con-
tra a Lei do Passe, que impunha 
a obrigatoriedade de a população 
negra e mestiça portar infames 
cadernetas de identificação que 
continham, além da foto e de da-
dos pessoais, identificação racial e 
ficha criminal, entre outras infor-
mações. As autoridades policiais 
usavam do expediente de conferir 
os dados das cadernetas para re-
presentar espetáculos comuns de 
humilhação pública. Sem o passe, 
o indivíduo era preso imediata-
mente. O objetivo da campanha 
do PAC era que todos os sul-afri-
canos deveriam deixar seus passes 
em casa e seguir até a delegacia 
mais próxima para se entregar e 
ser detido.

A ideia era que a detenção 
massiva de negros fizesse com que 
o sistema penal entrasse em pane, 
com a superlotação das empre-
sas em todo o país, e, por tabela, 
atingir também em cheio a eco-
nomia, já que a maioria da força 
de trabalho estaria encarcerada. 
Somente em Sharpeville, que fica 
a cerca de quatro quilômetros de 
Johanesburgo, cerca de sete mil 
pessoas marcharam até a porta 
da delegacia local. Os poucos po-
liciais que haviam no local se as-
sustaram e chamaram reforços. A 
tensão aumentava com a perma-
nência da multidão na porta do 
distrito policial até que o chefe de 
polícia ordenou que seus soldados 

alvejassem a população desarma-
da. No total, 69 pessoas foram as-
sassinadas, em sua grande maioria 
com tiros pelas costas, e cerca de 
200 foram feridas. 

Uma semana depois, os prin-
cipais líderes negros do PAC e do 
ANC decretaram o dia nacional 
de luto, em 28 de março, quan-
do os funerais das vítimas seriam 
acompanhados de novas manifes-
tações contra os passes e do boico-
te ao dia de trabalho. Os conflitos 
com as autoridades foram inevitá-
veis e aconteceram de Johanesbur-
go à Cidade do Cabo. 

O Ocidente repudiou com 
veemência tanto a chacina quan-
to a atitude blasé com que Hen-
drik Verwoerd tratou o fato. O 
Conselho de Segurança da ONU 
aprovou uma resolução responsa-
bilizando o governo sul-africano 
pelo massacre e exortando o pri-
meiro-ministro a promover mu-
danças no regime do apartheid, 
visto como uma ameaça para paz 
e a segurança internacionais. “As 
críticas vêm apenas dos agitadores 
do mundo político. As pessoas de 
bem estão em sua maioria quie-
tas”, foi a resposta de Verwoerd4.

Em 30 de março de 1960 o 
governo declarou estado de emer-
gência e prendeu cerca de 18 mil 
pessoas, entre elas os líderes po-
líticos e muitos dos afiliados do 
ANC e do PAC. Todos são acu-
sados de crime contra o Estado e 
tanto PAC quanto ANC foram 
proscritos. A clandestinidade dos 

dois maiores movimentos negros 
do país praticamente empurrou 
seus correligionários e seus jovens 
líderes, que até então seguiram a 
cartilha das manifestações pacífi-
cas, rumo à luta armada.

Entre eles, os três respon-
sáveis pela citação da ala jovem 
do ANC: Walter Sisulu, Oliver 
Tambo e Nelson Mandela. O 
Umkhonto we Sizwe (ou MK), 
a “Lança da Nação”, era o braço 
armado ligado do ANC em con-
junto com o Partido Comunista 
Sul-Africano (SACP). Os primei-
ros ataques contra instalações do 
governo já aconteceram em de-
zembro de 1961.

As ações do MK incomo-
davam em muito as autoridades 
sul-africanas, e a cabeça daquele 
jovem advogado, o líder em ascen-
são Nelson Mandela, era a figura 
mais procurada pelas autoridades 
do país. Em 1962, Mandela seria 
preso. Porém, sem provas contun-
dentes do envolvimento dele com 
o MK, seria sentenciado a cinco 
anos de prisão por incentivar mo-
vimentos grevistas e por viajar ile-
galmente para fora do país. Com 
ele ainda preso, o governo sul-
africano desmantela e prende dez 
líderes do Umkhonto we Sizwe 
pela responsabilidade e autoria 
de 221 atos de sabotagem contra o 
governo. O Julgamento de Rivô-
nia aconteceu entre 1963 a julho 
de 1964, no qual Mandela fez sua 
própria defesa e pronunciou a sua 
famosa peça de defesa, mais co-

REPLaY



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

121ABRIL•MAIo•JUNHo 2010

nhecida como o discurso do “Es-
tou preparado para morrer”.

“During my lifetime I have 
dedicated myself to this struggle 
of the African people. I have fou-
ght against white domination, 
and I have fought against black 
domination. I have cherished the 
ideal of a democratic and free so-
ciety in which all persons live to-
gether in harmony and with equal 
opportunities. It is an ideal which 
I hope to live for and to achieve. 
But if needs be, it is an ideal for 
which I am prepared to die.”5

Mandela e sete outros líderes 
(Walter Sisulu, Govan Mbeki, 
Raymond Mhlaba, Elias Motso-
aledi, Andrew Mlangeni, Ahmed 
Kathrada e Denis Goldberg) esca-
param da pena de morte por en-
forcamento e foram sentenciados 
à prisão perpétua. No decorrer 
dos 26 anos que Mandela passa-
ria na prisão e que o culto a sua 
personalidade se tornaria maior 
a ponto de ofuscar o regime do 
apartheid, a África do Sul passou 
por mudanças políticas e econô-
micas e outros líderes ocuparam 
o vácuo deixado com a prisão dos 
principais líderes negros do país.

A opinião pública interna-
cional repudiava cada vez mais o 
regime sul-africano e pressionava 
seus próprios governos a tomar 
medidas mais efetivas contra o 
país. Em 1974 a Assembleia Geral 
da ONU excluiu a África do Sul 

de seus quadros. As independên-
cias das últimas colônias portu-
guesas de Angola e Moçambique, 
em 1975, e a posterior guerra de 
independência vencida por Ro-
bert Mugabe na antiga Rodésia do 
Sul (atual Zimbábue), em 1980, 
terminaram de acuar o país.

Em fins da década de 1970, 
Steve Biko criou o movimento 
da Consciência Negra, mantendo 
as ações de desobediência civil e 
levando os debates e as argumen-
tações contra o regime de segrega-
ção para as primeiras páginas dos 
principais jornais sul-africanos, 
europeus e africanos. O movi-
mento organizado por Biko tinha 
o objetivo de desenvolver o orgu-
lho e a autoestima dos negros sul-
africanos como instrumento de 
luta contra as desigualdades legiti-
madas por séculos de exercício da 
força branca sobre os povos ne-
gros. Biko seria preso em setem-
bro de 1977 e morreria dias depois 
por um traumatismo craniano, 
consequência das torturas que re-
cebeu na cadeia. Esse foi mais um 
ato refutado com veemência pela 
comunidade internacional, que 
aprofundou ainda mais o isola-
mento internacional sul-africano.

Antevendo a inevitabilidade 
das mudanças e o beco sem saí-
da a que o regime de segregação 
estava levando a África do Sul, o 
primeiro-ministro eleito em 1976, 
Pieter W. Botha, inicia a adoção 
de algumas medidas que levariam 
a um processo de transição len-

o sistemapenal

A   IDEIA   ERA   qUE   A 
DETENçÃO   MASSIVA   

DE   NEGROS   
FIzESSE   COM   qUE 

ENTRASSE   EM   
PANE,   COM   A   

SUPERLOTAçÃO 
DAS   EMPRESAS   EM    
TODO   O   PAíS
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to e gradual. Permitiu a liberação 
de alguns tipos de empregos para 
não-brancos, autorizou o funcio-
namento de organizações e sin-
dicatos, concedeu algum poder a 
líderes negros considerados “con-
fiáveis” e iniciou conversações se-
cretas com Nelson Mandela por 
intermédio do ministro da Justiça, 
Kobie Coetzee. O caminho lento 
e gradual de redemocratização e 
libertação dos principais líderes 
políticos vai ser acelerado com a 
eleição de Frederik W. De Klerk, 
que reconhece a obrigatoriedade 
da negociação com o CNA e com 
Mandela como passo fundamental 
para terminar com o isolamento 
político, social e econômico da 
África do Sul, responsável pela 
crescente fuga de capitais do país.

A partir daí as mudanças 
acontecem de maneira vertigino-
sa, e o regime de segregação racial 
tem os seus dias contados a partir 
da libertação de Mandela, em 11 
de fevereiro de 1990. Em 1991, o 
governo põe fim ao apartheid nos 
locais públicos. Um ano depois, 
De Klerk marca um referendo 
contra ou a favor da permanên-
cia do regime. O “não” vence de 
forma avassaladora. As primeiras 
eleições livres e universais na Áfri-
ca do Sul são marcadas para abril 
de 1994 e Mandela é eleito com 
62,65% dos votos.

orgulho sul-afrIcano

O vídeo que o arcebispo Des-
mond Tutu apresentou na cerimô-

Conquistando o Inimigo - Nelson Mande-
la e o Jogo que Uniu a África do Sul - John 
Carlin – Sextante

Atlântico Sul XXI - Africa Austral e Amé-
rica do Sul na virada do milênio - org. Jo-
nuel Gonçalves - Unesp

Africa Review of Books. Doesn’t the South 
African government’s enormous populari-
ty prove the success of the post-apartheid 
democratic state?
www.codesria.org/Links/Publications/
Journals/africa_review_books.htm

Dividir para dominar - A Partilha da Áfri-
ca 1880-1914 - H. L. WESSELING - UFRJ. 

African perceptions, african realities – 
south african capital and sub-imperial ex-
pansion in África - Darlene Miler (coord)
www.codesria.org/Links/Research/crn

South African Institute of Race Relations
http://www.sairr.org.za/

Programa Milênio (Globo News): 
Entrevista do ex-deputado sul-africano 
Andrew Feinstein ao repórter Silio Boc-
canera: http://especiais.globonews.globo.
com/milenio

Revista Veja, extra de abril de 1960:
http://veja.abril.com.br/historia/apar-
theid-africa-sul/especial-massacre-sharpe-
ville-johanesburgo.shtml

bIblIografIa básIca e sItes IndIcados

nia de abertura da Copa do Mun-
do resume ainda mais a trajetória 
do homem que foi símbolo da su-
peração de um regime segregacio-
nista bárbaro e cruel, evidenciando 
a mensagem de coesão, perdão e 
união deixada por ele como um 
legado para essa nação. Há que 
se deixar bem claro aqui que, não 
fosse única e exclusivamente por 
Mandela, a África do Sul fatal-
mente estaria mergulhada em uma 
guerra civil que poderia ter se es-
tendido até os dias de hoje. O ca-

minho apontado e pavimentado 
por Mandela, e que desemboca no 
orgulho sul-africano – e de todo o 
continente – por sediar um even-
to esportivo de tal porte, e provar 
estar à altura dele, é o resultado 
direto do sonho de integralidade, 
solidariedade e generosidade que, 
felizmente, deixou de ser exclusivo 
do “Madiba” para ser inclusiva-
mente de todo um continente.

alexandredossantos@tvglobo.com.br

O articulista é professor de Relações Inter-
nacionais da PUC-Rio

1. Para evitar a confusão que comumente 
se faz entre o africânder – o povo descen-
dente dos primeiros colonos holandeses, 
alemães e franceses – e o africâner (ou afri-
kaans), a língua falada por eles, vou optar 
por seguir o que as TVs, os rádios e os jor-
nais do país instituíram como padrão: usar 
a palavra africâner para se referir tanto ao 
povo quanto à língua.

2. Designação depreciativa que os católicos 
franceses deram aos protestantes, especial-
mente calvinistas.

3. O Reino Unido já vinha discutindo a 
abolição da escravidão desde o fim do 

século XVIII. Em 1807 proibiu o tráfego 
de escravos em navios britânicos; em 1833 
aprovou a Slavery Abolition Act, em que 
todos os escravos das colônias britânicas 
ficam livres, com validade a partir de agos-
to de 1834, porém dando aos proprietários 
de terras e colonos um período de quatro 
anos para se adaptarem.

4. Reportagem publicada em edição ex-
tra da revista Veja na primeira semana de 
abril de 1960.

5. http://www.anc.org.za/ancdocs/history/
rivonia.html

notas
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pós muitos debates em universida-

des e outros espaços públicos, uma 

campanha contrária movida pelos principais meios de 

comunicação e uma ADIN cancelada, entre outras coi-

sas, as cotas finalmente chegaram ao Supremo Tribunal 

Federal. Agora é para valer. O partido político Demo-

cratas, por meio da procuradora Roberta Fragoso Mene-

zes Kaufmann, deu entrada no STF em julho de 2009 

uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamen-

tal (ADPF 186) pedindo a declaração de inconstitucio-

nalidade do programa de ação afirmativa étnico-racial 

da Universidade de Brasília e a extensão da decisão a 

todos os programas dessa natureza em nosso país. 

A partir da consideração de que os argumentos 

apresentados pelos proponentes da ADPF em questão 

são de grande interesse público, uma vez que põem 

em jogo políticas que atualmente estão em vigência em 

mais da metade das universidades públicas brasileiras, 

propomos aqui nos debruçar com cuidado sobre o tex-

to da ação apresentada aos ministros do STF. A tese 

que nos move é a seguinte: os argumentos apresentados 

pelo DEM são produto de uma filtragem do debate mi-

diático, que, por seu turno, é hoje dominado por argu-

mentos propostos por acadêmicos. 

Queremos demonstrar que, a despeito de sua pre-

sença no debate público, inclusive na voz de alguns 

acadêmicos, os principais argumentos que sustentam a 

ADPF contra as cotas são falaciosos ou carecem de fun-

damentação empírica. Em razão disso, corre-se o risco 

de um debate tão fundamental para a democracia bra-

sileira ser travado a partir de argumentos que recebem 

credibilidade tão somente das credenciais acadêmicas 

de quem os sustenta e do poder de agendamento de 

quem os replica, a grande mídia.

A

LERO-LERO

Sempre que essa questão do tratamento 
compensatório ou preferencial para o negro é levantada, 
alguns dos nossos amigos recuam horrorizados. ao 
negro deve ser garantida a igualdade, eles concordam, 
mas ele não deve pedir mais nada. na superfície, isso 
parece razoável, mas não é realista. pois é óbvio que se 
um homem entra na linha de partida de uma corrida 
trezentos anos depois de outro, o primeiro teria de 
realizar uma façanha incrível a fim de alcançá-lo. 
martin luther King1
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cInco tópIcos fundamentaIs da adpf

Em suas páginas iniciais, a ADPF assevera que seu 

objetivo não é pedir a declaração de inconstituciona-

lidade das políticas de ação afirmativa em geral, pois 

essas seriam políticas fundamentais do “Estado Social-

Democrático”. Logo depois afirma reconhecer a na-

tureza “social” do Estado brasileiro, que, entre outras 

coisas, promove a integração de minorias e a redução 

das desigualdades. Essa estratégia argumentativa já de-

monstra uma filtragem das razões levantadas no debate 

público. Isso porque os opositores da ação afirmativa 

frequentemente acusam-na de violar o princípio repu-

blicano da igualdade de todos perante a lei (cf. Fry e 

Maggie, 2006; Pinto de Góis, 2004; Cavalcanti-Schiel, 

2007), ou mesmo de perpetrar a intromissão do Esta-

do nas relações sociais (Lamounier, 2007; Benjamim, 

2002; Magnoli, 2006), fazendo assim uma profissão de 

fé, ainda que velada, de um modelo de relação entre Es-

tado e sociedade que se aproxima do liberalismo puro 

ou de outras variantes ideológicas de defesa do Estado 

mínimo. 

Não é coincidência que o primeiro manifesto dos 

intelectuais contra as cotas2 começa em grande estilo 

acusando-as de violar a igualdade formal, e o segun-

do3 usa como fonte de autoridade Thomas Sowell, um 

economista ultraliberal norte-americano que ocupa a 

cadeira de Milton Friedman na Universidade de Stan-

ford. Ao rejeitar esse argumento, a ADPF do DEM evita 

assumir de cara uma posição abertamente conservado-

ra, para se concentrar em cinco tópicos fundamentais: a 

crítica do conceito de raça, a releitura histórica e moral 

da escravidão, a reinterpretação das desigualdades so-

ciais brasileiras, a comparação entre as relações raciais 

do Brasil com os EUA, e finalmente o argumento de que 

a ação afirmativa promove a racialização da sociedade 

e o aumento do conflito racial – que de certa maneira 

perpassa todo o texto. 

crítIca do conceIto de raça

A discussão proposta pela ADPF acerca do conceito 

de “raça” representa um dos pontos mais profícuos para 

entendermos a dinâmica de interação entre o debate ju-

rídico e o acadêmico. O texto da ADPF utiliza informa-

ções produzidas por biólogos para alegar que seria con-

traditório reservar vagas na universidade para membros 

de determinadas “raças”, uma vez que a ciência já teria 

provado que raças não existem de um ponto de vista 

genético. Além disso, o texto afirma que graças à misci-

genação não seria possível determinar quem é negro no 

país, o que condenaria as cotas raciais ao fracasso pela 

simples impossibilidade de definição dos potenciais 

beneficiários. Para substanciar esse argumento, o texto 

se apoia nas pesquisas genéticas sobre a ascendência 

genômica dos brasileiros:

O trabalho realizado por [Sergio] Pena questionou 

as estatísticas sobre a composição étnica do país. Isso 

porque, de acordo com os dados apresentados pelo 

IBGE no ano de 2000, os brancos seriam 54% da popu-

lação, mas, à luz das conclusões de Pena, esse número 

seria uma imprecisão, “porque muitos dos que se decla-

ram brancos migrariam para a categoria de mestiços se 

o DNA fosse decodificado” (p. 30, ênfase no original).

Como vemos, o excerto sugere que a decodificação 

do DNA seria capaz de revelar a pertença racial real 

dos brasileiros, invalidando assim a autoidentificação 

capturada pela pesquisa do IBGE. O entusiasmo pelos 

“avanços” da biologia molecular no texto da ADPF che-

ga ao ponto de sugerir que o geneticista Sergio Pena foi 

capaz de identificar “brancos puros” na população bra-

sileira e que a autodeclaração dos brasileiros em grande 

medida não corresponde à sua “verdadeira” ancestrali-

dade (pp. 30-31). 
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Em síntese, ora a ADPF argumenta que a genética 

é incapaz de estabelecer qualquer pertencimento racial 

– já que raça é um conceito equivocado cientificamen-

te – ora que a genética é incapaz de estabelecer o per-

tencimento racial apenas dos brasileiros, dada a misci-

genação que marca nossa história. Mas, afinal, a raça 

pode ou não ser estabelecida geneticamente? Parece 

que, ao ambicionar coligir a maior quantidade possível 

de críticas às ações afirmativas raciais, a ADPF cai em 

contradição e, o que é mais grave, ressuscita involunta-

riamente aquilo que ela própria diz temer: a crença em 

raças biológicas. 

O que os autores da ação não percebem é que o 

conceito de pertença racial utilizado pelo IBGE – e pe-

las ações afirmativas raciais – difere profundamente 

daquele problematizado por Pena e pelos geneticistas. 

Assim como as categorias do IBGE, a defesa de ações 

afirmativas raciais não está de modo algum atrelada a 

uma visão biológica do conceito de raça. Em ambos os 

casos, falam-se de cor ou raça como identidades atri-

buídas por processos sociais que, por seu turno, geram 

desigualdades sociais específicas. Noutros termos, as 

ações afirmativas raciais partem da constatação de que 

indivíduos que se percebem como pardos ou pretos 

tendem a ter chances de mobilidade social inferiores 

àqueles que se autodenominam brancos, assertiva sem 

qualquer conotação genética. 

Toda diretriz política que pretende atacar o racis-

mo e seus efeitos tem que considerar este conceito so-

ciológico de raça, como, aliás, o Supremo Tribunal Fe-

deral já reconheceu quando julgou o gaúcho Siegfried 

Ellwanger pela acusação de divulgar livros de conteúdo 

antissemita. À época, o advogado de Ellwanger alegou 

que o réu não poderia ser processado pelo crime de ra-

cismo porque os judeus, alvos do preconceito contido 

nas publicações, não conformavam uma “raça”. Muito 

acertadamente, a Suprema Corte entendeu que aceitar 

essa interpretação implicaria reconhecer a inexistência 

de qualquer prática racista. Ora, se o crime de racismo 

só se aplicasse quando o alvo da discriminação perten-

cesse a uma “raça”, no sentido biológico, não haveria 

racismo passível de enquadramento jurídico, posto que 

raças genéticas não existem. O então ministro Maurí-

cio Corrêa identificou essa falácia, afirmando que se “a 

genética baniu de vez o conceito tradicional de raça, a 

divisão dos seres humanos em raças decorre de um pro-

cesso político-social originado da intolerância dos ho-

mens”4. Assim, se a raça como construção social deve 

ser considerada quando da tipificação do racismo, ela 

também deve ser considerada quando estão em pauta 

medidas reparatórias que visam a combater esse mal. 

relendo a hIstórIa da escravIdão

Em três dias de audiência pública no STF, convo-

cada pelo ministro Ricardo Lewandowski para ouvir 

especialistas no tema posto em questão pela ADPF 186, 

foram ouvidas 41 pessoas, entre defensores e opositores 

das cotas raciais na UnB e nas demais universidades 

brasileiras. De todos os momentos da audiência, certa-

mente o que chamou mais a atenção foi a intervenção 

do senador Demóstenes Torres, do DEM de Goiás, que 

se esforçou por demonstrar que a violência sexual co-

metida contra as negras no Brasil escravista foi “consen-

sual” e que os negros não têm legitimidade para pleitear 

medidas de ação afirmativa por causa do envolvimento 

dos africanos no tráfico negreiro (“até o princípio do 

século XX, o escravo era o principal item de exportação 

da pauta econômica africana”5). 

Embora a fala do senador tenha desconcertado até 

mesmo alguns dos oposicionistas das cotas raciais, ela 

está em plena consonância com o texto da ADPF pro-

posta pelo DEM, ecoando pelas mais de 230 páginas de 

documentos apresentados pelo citado partido ao STF. 

O argumento que a ação afirmativa é uma medida de 

reparação por injustiças cometidas no passado e não no 
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presente é interpretado pelos Democratas como a justi-

ficativa mais importante sobre o qual se sustenta a de-

fesa das cotas raciais no Brasil. Por esse motivo, há no 

texto um forte engajamento na disputa pela hegemonia 

de uma interpretação da história dos negros no país. 

O documento se apoia na ideia de que os beneficiá-

rios da ação afirmativa devem ser os descendentes dire-

tos de escravos, e não os brasileiros que enfrentam dis-

criminações em virtude da sua cor de pele no presente. 

Em razão disso, a ação procura negar a injustiça come-

tida contra os negros no passado salientando a prática 

de escravização de pessoas na própria África (“Mesmo 

porque os reis negros africanos também possuíam os 

seus escravos negros”, p. 39) e questionar o direito às 

políticas de ação afirmativa a partir da menção de ca-

sos anedóticos de negros que possuíram escravos (“... 

os negros de hoje não foram as vítimas e eventualmente 

podem descender de negros que tiveram escravos e que 

jamais foram escravizados”, p.32).

A ADPF sustenta, além disso, a tese de que a escra-

vidão no Brasil não foi empecilho à integração do ne-

gro no mercado de trabalho (“O ingresso lento, porém 

constante, do negro livre na sociedade, preparou a po-

pulação brasileira para a chegada destes no mercado de 

trabalho” [p. 44]). Para esse fim, menciona que às vés-

peras da abolição 90% dos negros já eram livres, alega 

que após a aquisição da liberdade muitos ascenderam 

a postos sociais relevantes e cita o caso de um Procura-

dor-Geral negro nomeado por D. João V em 1731 como 

prova irrefutável de que a mobilidade social dos negros 

não sofria interdições mesmo antes da abolição. 

A existência de grande quantidade de negros li-

bertos no momento da abolição foi, de fato, constatada 

por diversos historiadores (Klein, 1972; Viotti da Costa, 

1982). Contudo, não se costuma interpretar esse dado 

como prova de que nossas relações escravistas eram li-

berais. Ao contrário, ele é indicação do quanto se pos-

tergou a abolição no Brasil até o momento que ela não 

fez senão versar sobre um fato consumado. A classe 

proprietária brasileira resistiu como pôde à extinção do 

trabalho escravo até pelo menos 1870, e as estratégias 

para a manutenção desse tipo de trabalho passaram 

desde o contrabando, o sequestro de africanos e o rou-

bo de escravos até o tráfico interprovincial (Eisenberg, 

1974). 
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De fato, a despeito das proibições legais, alguns ne-

gros ocuparam funções públicas e de manutenção da 

ordem (Russell-Wood, 1995). Contudo, tratava-se de al-

gumas poucas oportunidades abertas para uma minoria 

negra e parda em ocupações das camadas médias da 

sociedade, exíguas no que diz respeito a aumentar de 

fato as chances de mobilidade social dos negros (Klein, 

1972). Ademais, é importante lembrar que o longo pro-

cesso de abolição se deu em meio a uma onda de incen-

tivos à política de imigração de mão de obra europeia, 

medidas essas coetâneas ao florescimento de teses ra-

cistas acerca da inferioridade de negros e mestiços e da 

superioridade do branco europeu (Fernandes, 1965). 

É preciso também qualificar o status do negro li-

vre na sociedade escravista, pois, como escreve Lilia 

Schwarcz:

...o negro, antes e acima de tudo nos momentos 

em que a escravidão vigorava, era sempre “escravo”, 

pois qualquer elemento de cor que transitasse na rua 

era capturado e até segunda averiguação ficava detido 

“por suspeita de ser escravo” (...) Por “suspeita de ser 

escravo”, não foram poucos os libertos que, ao vagarem 

pelas ruas, foram presos e reconduzidos ao cativeiro 

(Schwarcz, 1987, p. 155).

Por fim, contra a ideia de que as relações entre ne-

gros e brancos durante a escravidão eram pautadas pela 

harmonia e o consentimento, sustentada por Demóste-

nes Torres, é importante lembrar que o próprio Gilber-

to Freyre, citado pelo senador, salientou que, além de 

funcionar como técnica de extração do trabalho cativo, 

a coerção física era o único tipo de punição disponível 

para o escravo insubordinado. Afinal, se a prisão repre-

sentava “férias” para o escravo e prejuízo para o senhor, 

apenas a punição corporal poderia surtir o efeito disci-

plinador desejado (Freyre, 2003). 

desIgualdades brasIleIras

A ADPF também adentra o campo das ciências so-

ciais, a começar pela sociologia, sustentando que a de-

sigualdade no Brasil é eminentemente socioeconômica 

e não “racial”, como os “defensores das cotas raciais 

pressupõem”:

Defende-se nesta ADPF que, no Brasil, ninguém é 

excluído pelo simples fato de ser negro... Aqui, a di-

ficuldade de acesso à educação e a posições sociais 

elevadas decorre, sobretudo, da precária situação eco-

nômica, que termina por influir em uma qualificação 

profissional deficiente, independentemente da cor da 

pele. (pp. 28-9).

LERO-LERO

O longo processo de 
abolição se deu em meio a 
uma onda de incentivos à 
política de imigração de  
mão de obra 
europeia



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

131ABRIL•MAIo•JUNHo 2010

Para defender essa tese, a ADPF parte da premis-

sa segundo a qual o passado escravista teria relegado 

os negros brasileiros a uma posição social inferior e de 

que tal herança perversa, combinada com a ausência 

de mobilidade social, teria mantido os negros nessa po-

sição subalterna. Ora, isso está em contradição frontal 

com a reinterpretação edulcorada da escravidão que o 

próprio texto apresenta, o que confirma a impressão de 

que, para se criticar a ação afirmativa, anything goes, 

como diz a canção de Cole Porter eternizada por Frank 

Sinatra. Seguindo essa interpretação, políticas de dis-

tribuição de renda seriam suficientes para melhorar a 

vida dos negros sem que, para tal, fosse preciso implan-

tar ações afirmativas estritamente raciais.

Se os dados brutos de desigualdade entre brancos 

e não brancos não são prova conclusiva da existência 

de discriminação, o mesmo não se pode dizer sobre as 

análises de mobilidade social, que também revelam um 

gap significativo entre esses dois contingentes popula-

cionais. Vejamos o que dois dos maiores especialistas 

acadêmicos no assunto têm a dizer. Nelson do Valle 

Silva: 

Brancos são muito mais eficientes em converter 

experiência e escolaridade em retornos monetários, en-

quanto que os não brancos sofrem desvantagens cres-

centes ao tentarem subir a escada social (Silva, 1978).

E Carlos Hasenbalg: 

As probabilidades de fugir às limitações ligadas a 

uma posição social baixa são consideravelmente meno-

res para os não brancos que para os brancos de mesma 

origem social. Em comparação com os brancos, os não 

brancos sofrem uma desvantagem competitiva em to-

das as fases do processo de transmissão de status (Ha-

senbalg, 1979). 

O texto da ADPF não contém um dado sequer sobre 

mobilidade social. Pelo contrário, ele se propõe a provar 

a inexistência de desigualdades raciais no Brasil compa-

rando dados brutos de nível socioeconômico e escolari-

dade de “brancos, pretos e pardos, residentes em áreas 

urbanas, com um filho e rendimento familiar total de 

até dois salários mínimos” (p. 56), ou seja, o setor mais 

pobre da população. Depois de “descobrir” que a média 

de estudo dessa população é de pífios cinco anos, e de 

que o ensino fundamental foi o curso mais elevado a 

que a maioria absoluta deles chegou a cursar, os autores 

concluem brilhantemente que “o número de brancos, 

pretos e pardos que concluíram o ensino superior é des-

prezível, embora a vantagem seja dos brancos” (p. 57). 

Ora, o que isso prova a não ser que a quase totalidade 

dos pobres não chegam à universidade em nosso país? 

Ademais, como indicam os estudos mais recentes 

de Carlos Antonio Ribeiro da Costa, pretos, pardos e 

brancos pobres têm chances de ascensão social muito 

similares, ao passo que as chances de mobilidade vão 

se tornando crescentemente desiguais à medida que 

subimos a escada social, fato para o qual Hasenbalg e 

Valle Silva já haviam apontado. Além disso, Ribeiro da 

Costa mostra que pretos e pardos que chegam às classes 

altas têm mais chances de descer na escala social do 

que os brancos que lá estão (Ribeiro, 2006). Em suma, 

se a questão é discutir o acesso ao ensino superior, qual 

seria a utilidade de analisar um setor da população que 

não tem acesso a esse ensino? O correto seria mostrar 

como a cor da pele se relaciona com o acesso às carrei-

ras universitárias, particularmente as de maior prestí-

gio, que eram, até a implantação das cotas, majoritaria-

mente ocupadas por brancos.6 
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Devemos também levar em consideração o fato de 

que desde a abolição a mobilidade social dos negros, 

como declara Sergei Soares, manteve-se em patama-

res residuais, pois “não houve alteração do quadro de 

oportunidades no mercado de trabalho, principal fonte 

de renda e de mobilidade social ascendente” (Soares, 

2008).

brasIl, eua e ruanda

O nome da seção da ADPF que trata de casos in-

ternacionais é autoexplicativo: “O perigo da importa-

ção de modelos – os exemplos de Ruanda e dos Estados 

Unidos da América” (p. 41). Aqui o discurso é também 

convoluto e cheio de contradições. Primeiro o texto dis-

corre sobre Ruanda. O argumento é o de que a adoção 

de políticas de identificação racial compulsória por par-

te do Estado dividiu um país “misturado, ambíguo no 

seu sistema de classificação” e conduziu a sociedade 

a uma guerra genocida. Tal interpretação está também 

presente nos escritos de Demétrio Magnoli, publicista 

citado pela ADPF como um dos “mais importantes estu-

diosos brasileiros sobre raça”, ainda que esse autor não 

tenha publicado sequer um trabalho acadêmico sobre 

o tema.7 

Essa interpretação é, contudo, deveras distorcida. 

Primeiro, porque idealiza a sociedade ruandense pré-

colonial, apresentando-a como “uma sociedade que se 

enxergava como uma única nação”, “uma terra onde 

contrastava a pluralidade de raças com um genuíno 

sentimento de unidade nacional” (p. 41), como se lá a 

própria ideia de nação preexistisse à colonização eu-

ropeia, algo francamente improvável. A fonte de tais 

informações é do “historiador Laeger”, figura citada no 

texto sem prenome e cuja obra sobre o tema, se existe, 

não está registrada sequer na biblioteca do Congresso 

dos EUA, a maior do mundo. A segunda distorção con-

siste em identificar o Estado como origem de todos os 

males que se abateram sobre Ruanda, algo que não che-

ga a ser surpreendente em ação movida por um partido 

que até há pouco se autodenominava “liberal”. A tercei-

ra é bem mais uma omissão, pois se tratam as políticas 

colonialistas belgas em Ruanda e as políticas de ação 

afirmativa do Estado brasileiro contemporâneo como se 

fossem coisas da mesma natureza. Ora, como podemos 

comparar uma política implantada pelos colonizadores 

belgas com o intuito claro de dividir e dominar os nati-

vos Tutsis e Hutus com uma política que é produto do 

desenvolvimento e aprofundamento do estado demo-

crático, como a ação afirmativa no Brasil? 

Essa terceira distorção também recebe uma inter-

pretação mais abrangente que é frequentemente encon-

trada nos textos contra a ação afirmativa que pululam 

em nossos jornais e revistas: o argumento de que as 

cotas raciais são comparáveis às piores políticas racis-

tas de opressão e extermínio, inclusive aos tribunais 

raciais nazistas. A ADPF acusa o Estado brasileiro de 

implantar o “racismo institucionalizado, nos moldes 

em que é praticado nos EUA, em Ruanda e na África do 

Sul” (p. 26). Tal estratégia retórica tenta apagar a distin-

ção moral entre discriminação negativa, aquela que tem 

por fim o malefício daqueles que são discriminados, e 

discriminação positiva, aquela que tem por objetivo 

promover aqueles que se encontram em situação de 

marginalização social. Como medidas tão radicalmente 

opostas do ponto de vista moral podem ser igualadas? 

Ou melhor, o dia em que nosso sistema legal não for 

capaz de diferenciar ações tão diversas, com consequ-

ências tão opostas, estaremos em maus bocados. 
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Enquanto o caso de Ruanda ocupa somente duas 

páginas de um total de 80, os comentários sobre o caso 

norte-americano tomam 11 páginas de texto. Nessa se-

ção a argumentação também é extremamente confusa. 

A maior parte do texto é dedicada a apresentar a tese 

de que a ação afirmativa racial é adequada ao contexto 

norte-americano – “criar programas positivos de inte-

gração forçada com base na raça foi a solução encontra-

da pelos governantes para tentar administrar a crise”. 

(p. 50) –, mas não ao brasileiro. No entanto, ao final 

da seção o texto adquire um tom mais crítico à ação 

afirmativa nos EUA, inclusive afirmando que “as cotas 

raciais jamais foram consideradas constitucionais na 

esfera da educação” (p. 53). O fraseado é tudo aqui. O 

correto seria dizer que as cotas na educação não tive-

ram sua constitucionalidade contestada por aproxima-

damente 10 anos, até 1978, quando foram declaradas 

inconstitucionais no caso Regents of the University of 

Califórnia vs. Bakke. Porém, a informação crucial de 

que a decisão da Suprema Corte, dada pelo Juíz Powell, 

declara explicitamente que o uso da categoria raça em 

processos de admissão é constitucional é simplesmente 

omitida pela ADPF. 

Em suma, com Bakke, proibiram-se as cotas nos 

EUA, mas não o uso de categorias raciais. Logo em se-

guida, porém, o texto afirma que “os grupos favoráveis 

às cotas praticamente se limitam a observar o modelo 

norte-americano e a concluir pela necessidade de im-

portação do modelo” (p. 54). Ora, mas como a ADPF 

pode afirmar que importamos o modelo norte-ameri-

cano se o próprio texto asseverou que as cotas foram 

declaradas inconstitucionais naquele país em 1978? No 

Brasil, a quase totalidade dos programas de ação afir-

mativa usa o sistema de cotas (Feres Júnior, 2009)! Isto 

é, de fato não importamos o modelo norte-americano e 

se o texto insiste tanto em dizer que somos diferentes 

dos EUA, qual seria o significado de sabermos que lá 
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as cotas foram declaradas inconstitucionais? Será que 

devemos copiar a proibição de nossos irmãos do norte, 

mas somente ela, e não a constitucionalização do uso 

da categoria raça? 

racIalIzando a democracIa racIal

Em estudo que fizemos do livro Divisões perigosas 

(Fry et al., 2007), que compila textos de diversos aca-

dêmicos contrários às cotas, inclusive de alguns dos 

pareceristas cujos artigos foram ajuntados à ADPF em 

questão, descobrimos que o argumento mais frequente 

encontrado em 33 dos cinquenta textos que compõem 

o livro é o de que a ação afirmativa promove a raciali-

zação e o aumento do conflito racial na sociedade bra-

sileira (Feres Júnior, 2009). A ADPF não fica atrás, pois 

de saída já declara que seu objetivo principal é discutir 

se “é ou não constitucional a racialização do país”. Ou-

tro estudo nosso que tem como base todos os textos so-

bre ação afirmativa publicados pela revista Veja desde 

o ano 2000 mostra que esse argumento da racialização 

somente ganhou força a partir de 2006, e quase sempre 

foi apropriado de discursos de acadêmicos contrários às 

cotas (Feres Júnior e Daflon, 2009). 

Esse talvez seja o dado mais impressionante de todo 

o debate sobre as cotas em nosso país. Tais argumentos 

da racialização e do aumento do conflito racial têm sido 

repetidos ad nauseam, nas páginas de O Globo, Veja, 

Folha de S. Paulo, Estadão etc., a despeito de qualquer 

evidência empírica que os corrobore. Alguns dos progra-

mas de ação afirmativa em nosso país já estão comple-

tando 7 anos e não produziram qualquer tendência de 

exacerbação do conflito racial ou mesmo de racialização 

do espaço universitário, a não ser que consideremos a 

simples presença de pessoas não brancas nos bancos das 

universidades como evidência de racialização. 

Os exemplos internacionais que às vezes são usa-

dos para corroborar essas teses estapafúrdias, de Sowell 

a Magnoli, entre outros, são profundamente falaciosos. 

Nos EUA a ação afirmativa não produziu o acirramen-

to do conflito racial, nem mais racialização, mas, sim, 

proporcionou a diminuição da tensão racial e o começo 

da convivência entre brancos e negros em espaços an-

tes reservados somente para os primeiros. Na África do 

Sul a ação afirmativa é uma política fundamental no 
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processo de pacificação social e reparação dos horro-

res produzidos pelo Apartheid. Na Índia, as políticas 

de reserva, pioneiras no mundo, são fundamentais para 

contrabalançar a persistência da discriminação de casta 

contra Dalits e outras castas desprivilegiadas. Já Ruan-

da, a Alemanha nazista, o Apartheid, os EUA no perí-

odo em que vigoraram as leis Jim Crow, não são exem-

plos de ação afirmativa, como já dissemos, mas pura e 

simplesmente regimes de opressão, ódio e segregação 

daqueles que já eram marginalizados. 

consIderações fInaIs

O que vemos hoje chegar ao STF é um texto supor-

tado por pilares de barro. A releitura da escravidão é 

simplesmente um ultraje, faz lembrar a negação do ho-

locausto, matéria que não é completamente estranha à 

nossa corte constitucional, vide o caso Ellwanger. Ade-

mais, mesmo se alguns dos elementos dessa releitura 

fossem verdadeiros, a conclusão moral que se tira dela 

ainda seria falsa. O fato de africanos terem escraviza-

do africanos não justifica que portugueses e brasileiros 

tenham comprado essas pessoas na África e os trazido 

para o Brasil para viverem e morrerem como escravos. 

Mais importante nesse caso, contudo, é ressaltar o equí-

voco presente na ADPF e também no discurso de muitos 

defensores das cotas de reduzir a justificação da ação 

afirmativa à reparação dos crimes da escravidão. Ora, a 

despeito do processo histórico que produz desigualda-

des significativas e persistentes entre grupos humanos, 

essas desigualdades são necessariamente injustas. Essa 

é a conclusão obrigatória da premissa antirracista de 

que todos os grupos humanos têm em média as mesmas 

potencialidades e talentos. Se isso é verdade, então não 

há como justificar a continuidade histórica de desigual-

dades de oportunidades e de desempenho entre grupos. 

Qualquer grupo de pessoas que seja vítima sistemática 

da diminuição de suas oportunidades deve ser alvo de 

políticas de redistribuição.

A crítica do conceito de raça, outro pilar de barro, 

é inútil e eivada de contradições, como mostramos. A 

interpretação sociológica da desigualdade é metodolo-

gicamente e substantivamente equivocada. As compa-

rações com Ruanda e com os EUA são disparatadas, ba-

seadas em simplificações sobre a história desses países 

e não têm consistência como exercícios comparativos 

que possam iluminar o caso brasileiro. E por fim, os 

argumentos da racialização e do aumento do conflito 

racial são pura ameaça destituída de evidências empíri-

cas. Nenhuma das supostas autoridades “em raça” no-

meadas pela ADPF conduziu estudos das políticas de 

ação afirmativa do Brasil que comprovassem tal racia-

lização. Se ela realmente existisse, não faltaria quem se 

esforçasse para comprová-la. 

Até quando vamos ouvir essas mesmas falácias sen-

do repetidas incessantemente? Pelo menos nos resta a 

esperança de que os ministros do Supremo vão ter dis-

cernimento para separar o joio do trigo (e haja joio!), e 

preservar uma política que está mudando a face do ensi-

no superior em nosso país, ainda que possam vir a rejei-

tar práticas nada razoáveis presentes em alguns poucos 

programas, como comissões de homologação da identi-

dade racial. No mais, no âmbito do debate midiático não 

devemos ser tão esperançosos, pois como a experiência 

recente tem mostrado, ali, quando se trata de criticar as 

cotas, o bordão de Cole Porter impera: anything goes. 
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1. Martin Luther King e Jesse Jackson (2000, p. 124).

2. Entregue aos presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), em 29 de junho de 2006, esse 
manifesto foi intitulado “Carta Pública ao Congresso Nacional – To-
dos têm direitos iguais na República democrática”. 

3. O manifesto denominado “113 Cidadãos Anti-Racistas Contra as 
Leis Raciais“ foi entregue ao então presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Gilmar Mendes, no dia 30 de abril de 2008. 

4. Voto do Ministro Maurício Corrêa no julgamento, concluído em 
17 de setembro de 2003, do Habeas Corpus (HC 82424) ajuizado pela 
defesa de Ellwanger. 

5. Demostenes Torres apud Folha de S. Paulo, 04/03/2010 – “DEM 
corresponsabiliza negros pela escravidão”.

6. Usando dados referentes ao ano de 2003, Carvalho e Grin revelam 
que na UFRJ, universidade que até agora não adotou programas de 
ação afirmativa, somente o curso de História noturno tem uma repre-

sentação demográfica de cor similar à do Estado do Rio de Janeiro, 
esse curso é, segundo os autores, o “campeão de negritude” da univer-
sidade. Ainda segundo o artigo, o curso diurno de história já apresen-
ta uma sub-representação expressiva de brancos, tanto na UFRJ como 
no total dos programas do Brasil. Voltando aos dados da UFRJ, cursos 
como arquitetura e urbanismo, o “campeão de branquidão”, tem 84% 
de brancos, 1% de negros e 10% de pardos – a média da representa-
ção de brancos nos cursos de exatas e biológicas não fica muito atrás: 
75% (cálculo nosso que não está no texto) – só para se ter uma base 
de comparação, os dados da PNAD para a Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro são 56%, 10%, 33%, respectivamente (Carvalho e Grin, 
2004). Ou seja, a sub-representação de pretos e pardos é gritante nos 
cursos mais competitivos. 

7. O livro Uma Gota de Sangue (Magnoli, 2009) está longe de ser um 
trabalho acadêmico, pela parca quantidade de referências oferecidas 
ao leitor, sejam de fontes históricas ou literatura secundária, e pelo 
tom jornalístico que caracteriza o texto. Um trabalho acadêmico de 
pesquisa requer pelo menos uma revisão bibliográfica séria dos vários 
assuntos que aborda, o que não é o caso.
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Milagres

– E agora?, indagou, angustiada.
Rui pensou parar no acostamento, 

substituí-lo pelo sobressalente, mas, 
além de perigoso, naquele trecho a 
rodovia se transformara em um manto 
esfarrapado, o sol de janeiro esgar-
çava a paisagem, talvez conseguisse 
alcançar um posto de gasolina. 

– E agora, Rui?, perguntou no-
vamente.

– Vou ver se acho um posto de 
gasolina.

– Vai acabar com o pneu, o filho 
comentou, entediado.

– Vai acabar com o pneu, Rui?, 
indagou, aflita. 

– Não, Vera, não vai não... 
O Netinho ia contestar, mas, logo 

após a curva, Rui notou, algumas cen-
tenas de metros à frente, algo como 

um totem de posto de gasolina.
– É um posto?, perguntou, indicando 

a mancha amarela que se destacava 
além da colina, junto a um grupo de 
árvores solitárias.

A mulher e o filho observaram, 
concluindo:

– É.
O homem se felicitou: evitava sujar 

as mãos, suar a camisa, e ainda se 
esquivava de um interminável e inútil 
bate-boca.

Próximo do acesso, mostrou, sa-
tisfeito, o pneu velho, de caminhão, 
amarrado no alto de um poste de 
madeira, a placa carcomida pela fer-
rugem, sumidas letras vermelhas, mal 
alinhavadas.

Borracharia 24 horas
Deu seta para a esquerda, cruzou 

Luiz Ruffato
Escritor
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a pista e embicou em direção à mam-
bembe edificação bastante afastada 
das bombas de gasolina, onde um 
homem, sentado no banco traseiro 
de uma Kombi, convertido em sofá, 
lia entretido um pedaço de jornal.

O homem lendo entretido o pedaço 
de jornal, sentado no banco traseiro da 
Kombi, convertido em sofá, percebeu 
o Siena preto embicar em sua direção. 
Levantou-se, e automaticamente acen-
deu um Hollywood. O carro estacionou, 
motor ligado, e, após alguns minutos 
de hesitação, deslocou-se irritado para 
a lanchonete, hasteando uma tênue 
cortina de poeira. No entanto, inde-
ciso, mais uma vez arrancou, parando 
agora junto às bombas de gasolina, 
onde, em gestos vagos, o frentista 
explanou qualquer coisa ao motorista. 
Exasperado, atravessou o pátio, atingiu 
a pista, e acelerou, tomando rumo 
contrário. O homem, enfiado num 
macacão imundo, coçou o cocuru-
to de raros, compridos e ensebados 
cabelos, e caminhou devagar para o 
amplo quintal atrás da borracharia.

Com uma longa vara de bambu 
futicava os galhos da mangueira, bus-
cando derrubar as frutas maduras antes 

que desabassem inutilizadas no solo 
ou que os bem-te-vis as estragassem 
com suas bicadas. Tão distraído nessa 
função, só atentou para a chegada 
de um freguês quando o assustou a 
buzina impaciente. Catou as quatro 
mangas que conseguira colher, duas 
em cada mão, e, volteando a bor-
racharia, deparou-se com o mesmo 
Siena preto de há pouco.

– Boa tarde!
– Já é boa-tarde?
– Passa do meio-dia...
Acendeu outro cigarro.
– E, então, voltou?
– É, meu pessoal preferiu apro-

veitar para almoçar... Deixei eles lá 
atrás, numa churrascaria...

– Espetão?
– Isso.
– Dizem que é boa a comida lá... 

Churrasco...
– Bom, acho que o pneu direito 

está furado...
– Vamos dar uma olhada...
Arrastou o macaco-jacaré, posicio-

nou-o sob o eixo dianteiro, a chave-
em-cruz bambeou os parafusos.

– O senhor é de Betim mesmo?
– Não, é só a placa do carro. A firma 

que eu trabalho tem convênio com a 
Fiat, a gente compra com desconto lá.

Retirou a roda, empurrou-a até a 
banheira esmaltada, encardida, girou-a 
afundada na água preta, que, der-
ramada, rapidamente absorveu-a a 
terra estiada.

– Que mal lhe pergunte, o senhor 
mexe com quê?

– Sou representante laboratorial. 
– Aqui ó, o furo... Está vendo essas 

bolhas? Fez um rombo...
– É a estrada... uma buraqueira 

danada... E dormi mal... dormimos 
no carro...

– Não achou hotel nem pensão 
aí pra baixo não?

– Mais ou menos...
– Olha, vai precisar de um manchão.
Rui consultou, inquieto, o relógio 

de pulso, vinte e cinco para a uma, o 
suor encharcando a camisa de malha 
branca. 

Uma galinha ara o chão, escarvando 
vermes para seus pientos pintinhos.

Um gato gordo, rajado, refestela-se 
à sombra de um abacateiro.

Ao zumbido intermitente dos mo-
tores de carros, ônibus e caminhões 
vindo da estrada, ajuntava-se o som 

Rui consultou, inquieto, o relogio de pulso, 
vinte e cinco para a uma, o suor encharcando a 
camisa de malha branca

RUI
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metálico do homem que, com a es-
pátula e a marreta, esforçava-se para 
extrair o pneu da roda.

– É bom esse negócio, represen-
tante laboratorial?

– Já foi melhor... Hoje a concorrência 
é grande... Muito menino novo, bem 
formado... Eles jogam pesado... não 
têm escrúpulo... E a gente vai ficando 
enferrujado... A idade...

O homem penetrou no cômodo 
escuro, telhado baixo, paredes forradas 
com antigos calendários da Pirelli, um 
pôster descorado do time do Vasco, 
bicampeão brasileiro – 1989, fios elé-
tricos encipoados, um compressor de 
ar, num nicho acima da bancada de 
ferramentas caoticamente organizadas 
um rádio a válvula, ligou a lixadeira 
de rebolo.

– Se quiser uma manga, pega aí...
– Não, obrigado, queria era ir ao 

mictório.
– Ah, é ali atrás... 
Rui volteou a casa, vislumbrou o 

grupo de mangueiras solitárias, latas 
amassadas e pneus velhos esparramados 
pelo áspero matagal, uma acanhada 
horta de leiras desarranjadas, pés de 
couve, cebolinha e mostarda resse-
quidos, folhas amareladas, alcançou 
o banheiro, destrincou a porta, sur-
preendeu-o a limpeza, vaso sanitário 
sem assento, chuveiro frio, uma bucha 
pendurada na torneira, uma rachadura 
na pia, espelho pequeno de moldura 
de plástico laranja pregado no emboço 
estufado. Mijou, deu descarga, lavou 
o rosto e as mãos, enxugou-as na 
bermuda. Passos à frente, outra porta, 
a janela escancarada, bisbilhotou, um 
ordenado quarto minúsculo, chão de 
cimento grosso, cama de solteiro, rá-
dio de pilha, arca, bilha, fogão-jacaré, 
bule, coador, uma caneca de ágata, 
uma vasilha de plástico transparente 
(cheia de pó de café?), uma vassoura, 

um garrafão (cachaça?). 
Retornou.
– Que mal lhe pergunte... Ah, como 

é mesmo seu nome?
– Gilson... Mas o pessoal só me 

conhece como Cabeludo...
– Cabeludo... O meu é Rui...
– Prazer.
– Desculpe a indiscrição, mas você 

mora aqui mesmo? 
– Moro. 
– Sozinho? 
– Sozinho.
– E você fica à disposição vinte e 

quatro horas por dia? 
– É.
– Mas... então... você... nunca sai 

daqui?
– Praticamente.
Cabeludo acendeu um Hollywood. 
– Para falar a verdade, tem mais de 

30 anos que estou aqui, e não posso 
dizer nem que conheço direito Mila-
gres, que fica uns cinco quilômetros 
pra frente.

Um vira-lata descarnado, olhos 
mendicantes, surgido de lugar algum, 
tentou se aproximar, língua de fora, 
humílimo, mas Cabeludo, com gestos 
ameaçadores, afugentou-o, “Passa, 
Costelinha! Passa!”, rabo entre as per-
nas, covardemente hipócrita.

– Esse cachorro é um sacana! Vem 
com essa cara de madaleno aí, mas é 
um ladrão, mata os frangos, come os 
ovos... um filho da mãe!, o que ele é...

– Mas você não se sente sozinho, 
não? 

– Olha, vou ser sincero: graças a 
Deus, tem esta estrada aí cheia de 
buraco. Todo ano o governo contrata 
uma empreiteira, ela faz uns remendos, 
recebe pelo serviço e devolve uma 
parte do dinheiro para os políticos. 
Na primeira chuva, volta tudo à estaca 
zero. Por conta disso, tenho movi-
mento dia e noite, sábado, domingo 
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Pensou na mulher e nos filhos, aflitos para 
chegar logo a Conceicao do Coite, iriam se queixar, 
com certeza, retardava alem da conta...
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e feriado... Pára gente aqui de tudo 
quanto é tipo, inclusive gringo lá das 
bandas da Argentina, do Uruguai... 
Então, sempre tenho companhia, al-
guém para conversar, trocar ideias...

– Mas não é certo, não, essa rou-
balheira...

– É... mas isso é o Brasil...
Cabeludo aninhou o pneu na roda, 

encheu-o, empurrou-o até a banheira 
esmaltada, encardida, girou-o afun-
dado na água preta, que, derramada, 
rapidamente absorveu-a a terra estia-
da, atraindo a galinha e os pintinhos.

– Ó, está uma beleza agora.
Rui abriu o bagageiro e desocupou-

o das malas, das bolsas e das saco-
las. Cabeludo retirou o sobressalente, 
depositando o pneu recondicionado 
no lugar.

– Mas, e fim de ano, Natal, Ano 
Novo?

 – Não ligo para essas datas, não...
– Eu também não, mas... tem todo 

um simbolismo... família, essas coisas...
Meticuloso, Rui repôs as malas, 

bolsas e sacolas no bagageiro. Ca-
beludo, aparafusada a roda no eixo 
dianteiro, esticou a borracha para 
calibrar os pneus.

– O senhor está indo para onde?
– Conceição do Coité.
– É longe?
– Uns duzentos quilômetros...
– Seria bom fazer logo o alinha-

mento e o balanceamento... e uma 
cambagem também... Lá deve de ter 
isso...

– Deve, sim...
Indagou o preço do serviço e enfiou 

a mão no bolso de trás da bermuda, 
pinçando uma nota da magra carteira.

– Ih, vou ter de ir no posto trocar...
– Eu te acompanho. 
Devagar, avançaram, os pés cus-

pindo os pedregulhos que infestam 
o chão esturricado. Cabeludo arfava, 

cigarro queimando entre os dedos 
médio e indicador. 

– Você não tem cara de ser daqui... É?
 Cabeludo abraçou o horizonte 

com seus enormes olhos verdes.
– Já faz tanto tempo... Às vezes 

penso que nasci aqui mesmo, dentro 
da borracharia...

– Você parece mais gaúcho, ca-
tarinense...

– Não, não... nasci no seu estado...
– Em Minas? Onde? 
– Num lugar que ninguém conhece...
– Se é em Minas eu conheço. Já 

rodei o estado inteiro. Só para você 
ter uma ideia, a minha esposa, a Ade-
lice, é baiana, a família dela é daqui 
de Conceição do Coité, e sabe onde 
conheci ela?, em Alfenas, Sul de Minas. 
Eu fazia aquele setor e um dia esbarrei 
com ela, que estudava Psicologia na 
universidade de lá. Os pais dela não 
são ricos, são remediados, mas na 
época estavam muito bem de vida, 
mexiam com beneficiamento de sisal, 
aí a gente começou a namorar, ela 
acabou engravidando, largou o curso... 
O pai dela ficou puto da vida, mas 
assim que viu a cara do Rivaldo, nós 
demos esse nome em homenagem a 
ele, para fazer uma média, sabe como 
é, o menino odeia, mas pelo menos a 
coisa terminou mais ou menos bem... Já 
estamos casados há dezessete anos...

– Ô, Raimundo, troca pra mim...
O rapaz sacou um bolo de dinheiro 

e devolveu notas miúdas, que Cabe-
ludo, subtraindo sua parte, repassou 
para o Rui.

Devagar, regressaram, os pés cus-
pindo os pedregulhos que infestam 
o chão esturricado. 

– Mas qual que é o nome da sua 
cidade?

– É Rodeiro... fica perto de Ubá...
– Claro que conheço Rodeiro! Ubá 

é o meu setor atualmente! 

– É mesmo?!
– Tem um médico lá, o doutor 

Justi, Pascoal Justi, conhece ele?, é 
amigo meu, gente muito boa... Quer 
dizer que você é de Rodeiro...

Cabeludo acendeu um Hollywood, 
entatuando-se, confuso. Rodeiro havia 
se tornado uma palavra oca, raro em 
raro pronunciada, um quadro esma-
ecido evocando uma cena além do 
tempo, fora do espaço, “De onde você 
é?” “Não conheço, não.” No entanto, 
agora, quando, pela primeira vez em 
mais de trinta anos, compartilhava com 
alguém a existência de Rodeiro, a cidade 
emergia à sua frente, a Igreja de São 
Sebastião, o coreto, o jardim, os saguis 
saltando nas árvores, as charretes, o 
cheiro de mijo e bosta de cavalo, os 
boiões de leite, a poeirama amarela, o 
canto melancólico dos carros de boi, 
as caras vermelhas da italianada... E, de 
repente, experimentou uma urgência 
em revolver sua história, abandonada 
nalgum recôndito escuro da oficina, 
em meio ao lixo acumulado atrás da 
bancada, na admirável bagunça daqueles 
intermináveis dias e noites, em que, 
sintonizando programas de música 
antiga no rádio, relembrava, calças 
curtas, suaves mãos afagando seus 
cabelos anelados, o silêncio dos pastos 
infindos, o latido do Peralta na mata... 
E depois... a solidão... a amargura...

– Cresceu muito a cidade... hoje, 
um próspero centro moveleiro... Ir-
reconhecível...

Rui se preparou para se despedir.
– Bom...
– O senhor aceita um cafezinho?
Pensou na mulher e nos filhos, 

aflitos para chegar logo a Conceição 
do Coité, iriam se queixar, com certeza, 
retardava além da conta...

– Bom... 
Cabeludo caçou a garrafa térmica, 

lavou uma caneca de ágata e um copo 
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americano, encheu-os, um líquido ralo, 
morno. Sentou-se no sofá improvisado, 
acendeu um Hollywood. 

Rui se conservou de pé, ansioso.
– Eu estou aqui há mais de 30 

anos... Uma vida... E foi por acaso que 
vim para cá, acredita? Puro acaso... Eu 
tinha 18, 19 anos, a roça não dava mais 
sustento para todo mundo, a gente 
estava passando um aperto danado, aí 
meu irmão Valério mudou para Ubá, 
conseguiu emprego numa fábrica de 
móveis e acabou me carregando com 
ele. A gente morava nos fundos da 
casa da dona Maria Bicio, de uma 
família conhecida nossa lá de Rodeiro. 
Eu arrumei trabalho numa oficina de 
lanternagem, aprendiz de pintor, e 
as coisas iam encaminhando bem. Aí 
comecei a sair com a filha caçula da 
dona Maria. A Arlete andava com todo 
mundo, tinha uns 15 anos, mas era 
muito avançada, ela, assim, facilitava 
bastante, não sei se entende... E vai 
que um dia ela apareceu grávida e 
começou a me pressionar para assumir 
o filho. Sinceramente não sei se era 
verdade ou não, mas meu irmão me 
convenceu de não casar com ela de 
jeito nenhum, ele falava que ela era 
uma vagabunda e que ia me botar 
chifre com a cidade inteira, e que todo 
mundo ia rir da minha cara, porque 
eu era um ingênuo, um capiau... Eu 
fiquei intimidado, outra época, outros 
costumes, isso dava cadeia, dava mor-
te... Aí a Arlete amarrou uns panos na 

cintura e escondeu o inchaço até não 
poder mais. E no dia que ela desmaiou 
na rua, e descobriram tudo, fugi para 
o Rio de Janeiro. Fiquei lá um ano, 
morrendo de medo, sem contato com 
ninguém... Achava que, logo, logo, o 
episódio ia ser esquecido e as coisas 
voltavam aos eixos. Mas...

Rui, as mãos suadas, balançava 
as pernas, agitado.

– Eu trabalhava num restaurante, 
de garçom, e uma noite, voltando 
para a pensão, em Guadalupe, cismei 
que tinha um sujeito me seguindo, e 
a partir daí perdi a razão, minha vida 
virou um inferno, passei a achar que 
todas as pessoas sabiam da minha falta, 
olhavam-me e me condenavam, não 
conseguia mais comer, nem dormir, e a 
situação ficou tão insuportável que um 
dia, desesperado, desci na rodoviária só 
com os documentos e a roupa do corpo, 
e comprei passagem para o primeiro 
ônibus de saída. Arranchei em Feira de 
Santana uns meses, sobrevivendo de 
biscate, até que conheci um rapaz, gerente 
desse posto, já até morreu, coitado, que 
Deus o tenha!, que perguntou se não 
queria tocar uma borracharia aqui... No 
começo ainda imaginei, escondo uns 
tempos, espero a poeira baixar, volto, 
mas me sentia um covarde, decepcionei 
minha família, envergonhei a família da 
Arlete, falta de cabeça, quando a gen-
te é jovem faz umas besteiras, depois 
não tem como ajeitar... Aí fui ficando, 
ficando... me acomodei...

Cabeludo se levantou, Rui cami-
nhou apressado rumo ao Siena preto. 

– O resto é o que está vendo... 
Ninguém me incomoda, não inco-
modo ninguém... 

Rui abriu a porta, entrou, sentou-
se, girou a chave de ignição.

– Se um dia por acaso encontrar 
alguém, alguém da família Finetto, 
é meu parente com certeza, diz que 
encontrou o Gilsinho, e que ele está 
bem, e que quem sabe um dia ainda 
volta... quem sabe... 

Rui fechou a porta, acelerou, e o 
carro desapareceu em meio à poeira.

Quando voltava, avistou o Cabeludo 
acenando, no acostamento.

– Olha, estão fazendo sinal para 
parar, não pára não!, não pára não!, 
Vera falou, encolerizada. 

– É o borracheiro, Vera.
– E daí? O quê que ele quer? Vai 

atrasar ainda mais a viagem? Não 
acredito, Rui, não acredito!

Estacionou, baixou o vidro elétrico.
Cabeludo se aproximou.
– Desculpe... É que pensei melhor... 

por favor, não fala nada não... melhor 
assim... melhor para todo mundo... 

– Está certo.
Rui levantou o vidro elétrico, ganhou 

a pista e, pelo espelho retrovisor, ob-
servou Cabeludo atravessar a estrada.

– Que história é essa, Rui?!, Vera 
indagou, irritada.
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O Sistema de 
Saúde do Governo 
do Estado faz hoje 

4 vezes mais 
atendimentos do que 

fazia em 2006.

                                           Trabalhando junto com 

                 o Governo Federal, as Prefeituras e a 

                   Sociedade, o Governo do Estado do 

                    Rio de Janeiro alcançou conquistas 

                                  que pareciam impossíveis 

                                         até alguns anos atrás.




