
INTELIGêNCIA
ANO XIII  •  Nº 51 •  4º  trImestre • dezembrO de 2010

A
N

O
 X

II
I 

• 
N

º 
51

 •
 4

º 
tr

Im
es

tr
e 

• 
d

ez
em

b
r

O
 d

e 
20

10

I N S I G H T

IssN 1517-6940

IN
TE

LI
Gê

NC
IA

IN
SI

G
H

T

(Reafirmamos a interrogação à página 20)

Pós-LuLa?







INTELIGÊNCIAI N S I G H T

2 EXPEDIENTE

Edson Vaz Musa

Eduardo karrEr

EliEzEr batista

Eloí calagE

Eugênio staub

fElix dE bulhõEs =

gilVan coucEiro d’aMoriM

hélio portocarrEro

hEnriquE luz

hEnriquE nEVEs

jacquEs bErlinEr

joão luiz Mascolo

joão paulo dos rEis VElloso

joEl korn

jorgE boaVEntura =

jorgE oscar dE MEllo flôrEs =

josé luiz bulhõEs pEdrEira =

josé dE frEitas MascarEnhas

júlio buEno

luís fErnando cirnE liMa

luiz antônio andradE gonçalVEs

luiz antônio Viana

luiz carlos brEssEr pErEira

luiz fElipE dEnucci Martins

luiz gonzaga bElluzzo

luis octáVio da Motta VEiga

M.f. thoMpson Motta =

Márcio kaisEr

Marcos Vianna

Maria da concEição taVarEs

Maria silVia bastos MarquEs

Maurício dias

Mauro sallEs

MiguEl EthEl

olaVo MontEiro dE carValho

paulo haddad

paulo sérgio tourinho

raphaEl dE alMEida MagalhãEs

ricardo craVo albin

rinaldo soarEs

robErto caMpos =

robErto paulo cEzar dE andradE

robErto do VallE

sérgio ribEiro da costa wErlang

sylVio brEssEr pErEira =

Conselho eDIToRIAl

alExandrE falcão

andré urani

antônio dias lEitE júnior

carlos pousa

coriolano gatto

Edson nunEs

EMir sadEr

joão sayad

joaquiM falcão

josé luís fiori

lucia hippolito

luiz cEsar tEllEs faro

luiz orEnstEin

luiz robErto cunha

Mário Machado

Mário possas

nélson Eizirik

patrícia fErnandEs

paulo guEdEs

rEnê garcia

ricardo lobo torrEs

rubEny goulart

sérgio costa

sulaMis dain

VicEntE barrEto

wandErlEy guilhErME dos santos

Conselho ConsulTIvo

adhEMar Magon

aloísio araújo

antônio barros dE castro

antônio carlos porto gonçalVEs

antonio dElfiM nEtto

arMando guErra

arthur candal

carlos iVan siMonsEn lEal

carlos lEssa

carlos sallEs

carlos thadEu dE frEitas goMEs

cElina borgEs torrEalba carpi

césar Maia

cEzar MEdEiros

daniEl dantas

décio clEMEntE

DIReToR
l u i z  c E s a r  t E l l E s  f a r o

eDIToR
r o d r i g o  d E  a l M E i d a

eDIToR eXeCuTIvo
c l á u d i o  f E r n a n d E z

PRoJeTo GRÁFICo
a n t ô n i o  c a l E g a r i

PRoDuÇÃo GRÁFICA
r u y  s a r a i V a

ARTe
p a u l a  b a r r E n n E  d E  a r t a g ã o

RevIsÃo
r u b E n s  s y l V i o  c o s t a
j o s é  n E V E s  d E  o l i V E i r a

ReDAÇÃo e  PuBlIC IDADe
i n s i g h t  E n g E n h a r i a  d E  
c o M u n i c a ç ã o  &  M a r k E t i n g  l t d a .

rua sEtE dE sETEMBRO, 71/14º ANDAR •  
rio dE janEiro, rj  • cEp 20050-005
tEL.:  (21) 2509-5399 • fax: (21) 2516-1956
E-Mail: insight@insightnet.com.br

rua sansão alVEs dos santos,  
76 / 7º ANDAR • bROOKLIN •  
são paulo, sp  • cEp 04571-090 
tEl/fax: (11) 5502-3844
E-Mail: clementeinsight@uol.com.br

hoME pagE: ht tp://www.insightnet.com.br

os textos da                                             poderão  
ser encontrados na home page da publicação:
http://www.insightnet.com.br/inteligencia

os leitores que tiverem interesse no material 
bibliográfico dos artigos publicados poderão obtê-los 
diretamente com os autores através dos seus e-mails.
 
Assessor ia  na  In te rnet
M o d a l  i n f o r M á t i c a  l t d a .
h t t p : / / w w w . m o d . c o m . b r

p u b l i c a ç ã o  t r i M E s t r a l
o u t / n o V / d E z  2 0 1 0
c o p y r i g h t  b y  i n s i g h t

todos os ensaios editados nesta publicação poderão ser 
livremente transcritos desde que seja citada a fonte das 
informações.

os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos 
autores e não refletem necessariamente a opinião da revista.

A Insight Inteligência se reserva o direito de alteração dos 
títulos dos artigos em razão da eventual necessidade de 
adequação ao conceito editorial.

issn 1517-6940
INTELIGÊNCIAI N S I G H T

INTELIGÊNCIAI N S I G H T



Para não dizer que só se fala em flores: pro-
gressos na escala estatística da renda, mesmo que 
impressionantes, não equivalem automaticamente 
a mobilidade social. O torneiro mecânico do ABC 
paulista, com formação escolar profissionalizante, 
que recebeu em 2000 quinze vezes mais do que 
recebia em 1980, muito provavelmente progrediu 
na estratificação de renda, mas continuou a ser, na 
estratificação social, o mesmo que foi duas décadas 
antes – um torneiro mecânico de escolaridade pro-
fissionalizante. Progressos no nível educacional e 
substituição do trabalho anterior por uma ocupação 
mais nobre estão entre as exigências para o reco-
nhecimento de mudanças de patamar social. Não 
se trata de vício acaciano, portanto, informar que 
estratificação social constitui fenômeno de longo 
prazo, que requer paciência, esforço e ganhos por 
sucessivas gerações, mudanças dramáticas nos níveis 
de renda dos diversos estratos, aperfeiçoamento 

Recado
educacional e maior qualificação ocupacional. Mas 
a tese resulta em pelo menos dois efeitos ou necessi-
dades substanciais: reconhecer, aprofundar e avançar 
na questão educacional – quantitativa e, sobretudo, 
qualitativamente, claro – e superar o visível descon-
forto com que os ricos convivem com pobres em 
lugares públicos. Ao pluralismo adquirido com a 
história recente de elevação da renda ainda se pre-
cisaria somar um arrefecimento dos preconceitos 
existentes, suficientes inclusive para gerar precon-
ceitos de segunda ordem – o pré-conceito contra 
os preconceitos. Prevaricadores sociais, os abutres 
ainda estão em toda parte. Se não mudarem, que 
sejam removidos pela tarefa imposta à mão a partir 
do patamar alcançado. Pelo sim, pelo não, convém 
dizer: há esperança. 
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Albert Camus não ficará na História por ter reescrito o cogito cartesiano.  

Fez muito mais. Mas merecem registro suas palavras seminais e transgressoras: 

“Revolto-me, logo existo”. Nas páginas seguintes, o leitor tem um encontro 

com o filósofo e escritor argelino, a quem o historiador Tony Judt laureou com 

o epíteto de “O melhor homem da França”. São retratos transbordantes de 

integridade. Nossos patrocinadores assinam a exposição conosco.
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urpresa e paradoxo. Durante longos 
meses, antes e durante a campanha 
presidencial, ouviu-se ao limite da 
exaustão que o Brasil caminhava 
com firmeza em direção a um cha-
mado pós-Lula. A referência quase 
sempre extravasava a linha óbvia da 
sucessão do inquilino do Palácio do 
Planalto e líder de uma inédita e 
extraordinária aprovação em fim de 
mandato. O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, afinal, desembarcaria 
do poder em breve, após oito anos 
de governo divididos em dois man-
datos. Ia-se, porém, além da troca 
de governo. Os oposicionistas mais 
empedernidos apontavam o dedo 
em riste para o que imaginavam es-
tar próximo um “fim da era Lula”. 
Outro, mais esperto, como o então 
governador de Minas Gerais e na 
época pretendente a candidato pelo 
PSDB, Aécio Neves, autodefinia-se 
como representante não de um an-
tilulismo, mas se classificava como 
o candidato do “pós-Lula” – em-
bora poucos conseguissem naquele 
momento dizer o que a cosmologia 
do tucano significaria em termos de 

salários, saúde, segurança e educação. 
Os meses seguintes seriam marcados 
por uma disputa eleitoral que envol-
veu a candidata do presidente, Dil-
ma Rousseff, o candidato do PSDB, 
José Serra, e a “alternativa” Marina 
Silva, com sua aparência progressista 
e discurso conservador, disputa esta 
que resultaria na vitória de Dilma 
com 55,7 milhões de votos, 12 mi-
lhões a mais do que seu concorrente 
no segundo turno. 

O “pós-Lula” alardeado no pe-
ríodo emergeria quase como a vin-
gança inclemente do destino. Seria 
um vazio institucional deixado pela 
saída de cena de um presidente hi-
peravaliado? A mudança de gestão a 
sublinhar outros rumos nas políticas 
públicas? A incorporação, em outros 
termos, das políticas sociais e macro-
econômicas em curso, responsáveis 
por mudanças substantivas nos estra-
tos de renda da sociedade brasileira? 
O fim do mandato de absorção, pelo 
governo e em especial pelo presiden-
te, dos conflitos pluriclassistas estam-
pados no país? Novas diretrizes para 
os embates entre as políticas mone-

s
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tárias e industrial, agrícola e agrária, 
desenvolvimentista e ambiental? As 
convicções demonstradas por muitos 
pareciam fazer acreditar que sim, al-
guma coisa de diferente – de ruptura 
ou não, mas certamente diferente – 
se mostraria em aparição no futuro 
próximo deste “pós-Lula”.

Surpresa e paradoxo porque as 
evidências informam que a resposta 
para tais dúvidas é um “não”. Assim 
mesmo, redondo. Surpresa porque os 
fatos revelam o desmonte da teoria 
do pós. Paradoxo pelo óbvio: um 
presidente popular e bem-sucedido 
vira ser decretado o seu fim político, 
ao mesmo tempo em que garantira 
o triunfo de sua sucessora e pupila 
– escolhida por ele, chancelada pelo 
seu partido e por outras dez legendas 
aliadas. Uma curiosidade do inedi-
tismo brasileiro é que Lula chegou 
ao fim do governo sem nuances de 
enfraquecimento político. Os ame-
ricanos usam a expressão lame duck 
para definir o governante que, eleito 
o seu sucessor, ainda tem alguns me-
ses de mandato a cumprir, mas sem 
a autoridade da véspera. O “pato 
manco” não pode deixar o barco à 
deriva, mas evita fazer marolas que 
comprometam possíveis metas de 
seu sucessor. Mas, sobretudo, é o 
presidente fraco de fim de mandato. 
O Brasil sempre ilustrou a tese com 
a brincadeira de que nem o garçom 
do Palácio do Planalto serve mais o 
cafezinho em fim de governo. 

De novo, surpresa e paradoxo, 
simultaneamente: embora Lula e 
Dilma integrassem e integrem um 
mesmo projeto, e o voto nela seja o 
voto pela continuidade, analistas de 

certa espécie ainda teimam, por um 
lado, na tese segundo a qual o Brasil 
está diante de uma grande incógnita 
do que será o governo da presiden-
te. Uma contradição se lembrada a 
outra tese vigente, a de que o pós-
-Lula é o governo sem Lula, mas este 
continuará governando, conduzindo 
a presidente que elegeu, definindo 
os termos, os nomes e as priorida-
des políticas, econômicas e sociais 
do país. Em meados de dezembro, 
com o ministério mais clareado pelas 
nomeações de Dilma, outra surpresa 
generalizada: Lula preservou sua for-
ça também pelas indicações de um 
ministério tido como a sua cara. Não 
desencarnou a mistificação de que 
lhe acusam os adversários na política 
partidária e na mídia. Uma colunista 
chegou a sublinhar: “A superdose de 
lulismo no Ministério está fazendo 
com que esse governo se pareça um 
terceiro mandato”. Outro comentou 
que “nunca houve tanta previsibili-
dade” no processo de formação de 
um ministério depois que o Brasil 
saiu da ditadura militar. Um espanto.

Provavelmente só os mal-in-
formados ou os mal-intencionados 
tenham imaginado uma gestão de 
ruptura ou vejam com este espanto 
a repetição de nomes e estilos na for-
mação do novo governo. Ao ponto: 
seria correto falar num pós-Lula se 
tal expressão resumisse a mudança 
no ocupante da principal cadeira do 
Palácio do Planalto. Mais do que isso 
é pensar  que não há um pós-Lula à 
vista. Dilma Rousseff governará com 
o radar da continuidade, sem modi-
ficações substantivas nas prioridades 
nacionais. Não se vislumbram, em 

Provavelmente só os 

mal-informados ou 

os mal-intencionados 

tenham imaginado 

uma gestão de 

ruptura ou vejam 

com este espanto a 

repetição de nomes 

e estilos na formação 

do novo governo
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formação no horizonte próximo, 
mudanças consideráveis no conjun-
to de políticas sociais, nos pilares da 
política macroeconômica, tampouco 
nas relações políticas que lhe darão 
sustentação ou exigirão empenho 
de negociadora – incluindo parti-
dos e parlamentares no Congresso, 
sindicatos, associações civis, fundos 
de pensão, entre outros jogadores. 
Dilma governará, convém dizer, dois 
países bem distintos: um repleto de 
conquistas econômicas, políticas e 
sociais que precisam ser mantidas 
ou ampliadas. É o Brasil que pede 
pé embaixo no acelerador. O outro 
país precisa de ajustes, alguns dos 
quais urgentes. É o Brasil do freio 
de arrumação. Nenhum dos dois, 
porém, escapa da ideia de avanços 
incrementais, ajustes pontuais, se-
jam eles mais ou menos profundos, 
capazes de requerer reformas ou não. 
Trata-se, portanto, de um ambiente 
bastante distinto daquele protago-
nizado pelo próprio Lula em 2003, 
quando chegou ao poder depois de 
um período em que o consulado tu-
cano parecia destinado a durar pelo 
menos 20 anos.

Os ardis da história
Lula encontrara o caminho pa-

ra a Presidência da República por 
uma brecha de certo modo impre-
vista, aberta pelo fraco desempenho 
econômico e pelo aumento do 
desemprego no segundo mandato 
de Fernando Henrique Cardoso. 
Aproveitou-a ao seu estilo, urdido 
nas lutas sindicais do ABC: com 
pragmatismo. Seus dois mandatos 
nos oito anos seguintes revelariam 

massa engrossara. O conservadoris-
mo macroeconômico se mantinha.

O vendaval do “mensalão”, em 
2005 reeditaria o cerco midiático 
que, décadas antes, atormentara a 
vida de alguns presidentes. A can-
didatura à reeleição, como se sabe 
hoje, quase foi às cordas, enquanto 
Lula se apoiava no fortalecimento 
de seus laços com os setores popu-
lares. Se chegara ao topo surfando 
numa onda de insatisfação puxada 
pela classe média, se não confron-
tara os donos do dinheiro e perdera 
parte da esquerda, Lula recorreu aos 
mais necessitados. Empurrados pelas 
circunstâncias, o líder e seu povo se 
encontrariam. Um presidente que 
precisava do povo, e um povo que 
identificou nele o propósito de re-
distribuir renda sem confrontos e 
fraturas. À certa altura, Lula chegou 
a sublinhar que tinha medo do que 
lhe poderia acontecer à luz de um 
passado que incluía o suicídio de 
Vargas, a tentativa de impedir a posse 
de Juscelino, a deposição de Jango, 
a renúncia de Jânio e impeachment 
de Collor. 

e
m outras pala-
vras, o migrante 
que passou fome 
e privações e re-
fez a vida sem 
renegar as suas 

origens seria um candidato natural 
a engrossar a lista dos governantes 
brasileiros apeados do poder de uma 
forma ou de outra – um elemento 
a mais na interminável conspiração 
dos descontentes. Lula ressaltara, 

a vocação para um governo de res-
postas às circunstâncias – opção que 
afastou e recolheu ao ostracismo 
os radicais livres de esquerda. Lula 
chegou ao poder sob a defesa da 
mudança e da ruptura com respon-
sabilidade, um paradoxo simboli-
zado pelas substanciais concessões 
feitas ao capital. A ameaça de radi-
calização teria afastado o eleitorado 
que deseja mudanças sem ameaça à 
ordem. A “Carta ao Povo Brasilei-
ro”, produzida e divulgada durante 
a campanha presidencial de 2002, 
pacificara o capital e o eleitorado. 

O medo do que faria com a 
economia, porém, levou o primeiro 
mandato à condução conservadora 
nos três principais itens da macroe-
conomia: altos superávits primários, 
juros elevados e câmbio flutuante. 
Na aparência, seguia o rumo de 
FHC. O primeiro ano seria recessivo 
e causaria desconforto em muitos 
setores historicamente ligados a 
Lula e ao PT. Paralelamente, outro 
tripé de medidas punha em marcha 
um aumento do consumo popular. 
Àquela ortodoxia macroeconômica 
somaram-se, no fim de 2003, dois 
programas aparentemente margi-
nais: o Bolsa Família e o crédito 
consignado. Um passou a ser visto 
de imediato como a mera junção das 
iniciativas do antecessor. O segundo, 
paliativo para os altos juros prati-
cados pelo Banco Central. A partir 
de 2004, um novo fator se incorpo-
rava: o salário mínimo começava a 
se recuperar, movimento acelerado 
em 2005. Somados, esses aportes 
começaram a produzir um efeito 
poderoso. O mercado interno de 
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porém, que em algum momento 
seus adversários saberiam que ele era 
“diferente”. Naquele 2005, muitos 
brasileiros estavam aturdidos com 
as denúncias sobre pilhas de dinhei-
ro que transitavam pelos desvãos da 
política e do governo para comprar 
votos no Congresso. Enquanto isso, a 
oposição quase dava “um passo além 
da institucionalidade”, para usar uma 
expressão do próprio Lula. A con-
vulsão que se resolveria pela força, 
porém, foi substituída pela reeleição 
em 2006.

O segundo mandato demarcaria 
a entrada em cena de Dilma Rous-
seff em posto estratégico. Ao lado 
dela, Guido Mantega na Fazenda, 
Luciano Coutinho no BNDES e 
uma revisão de rota. Sem se perder 
no radar dos pilares da sustentação 
macroeconômica, o governo promo-
veu mudanças consideráveis, entre as 
quais o principal: os investimentos 
públicos, contidos por uma execu-
ção orçamentária contracionista até 
ali, foram descongelados. Em 2007, 
primeiro ano do segundo mandato, 
o governo anunciava o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
coordenador por Dilma e símbolo 
de um governo dotado de maior de-
senvoltura. Fruto de um orçamento 
menos engessado, o PAC aumenta o 
volume de obras públicas. 

Já naquele ano, geravam-se 30% 
a mais de empregos do que no ano 
anterior. A recuperação do salário 
mínimo é acelerada, o Bolsa Famí-
lia continua a crescer, e a aprovação 
ao governo, idem. O ano de 2008 
chegaria e, ao fim dele, a turbulência 
financeira internacional finalmente 

chegara ao Brasil, interrompendo o 
ciclo ascendente de produção e con-
sumo. Com um mercado interno de 
massa já ativado, o governo soube 
difundir a ideia de que a população 
poderia continuar a comprar sem 
medo de quebrar, o que ajudaria a 
conter o que poderia ser um choque 
recessivo e relançaria a economia à 
alta velocidade. Desonerações fiscais, 
injeção de dinheiro via bancos pú-
blicos, aumento da musculatura do 
crédito, indução do Estado sobre os 
investimentos privados – em particu-
lar via BNDES – e a convocação de 
empresários a puxar o crescimento 
por meio de grandes obras pontua-
riam o reaquecimento daquele perí-
odo, e o Brasil sobreviveria bem ao 
tsunami financeiro.

a
candidatura de 
Dilma Rous-
seff, montada 
no início do se-
gundo mandato 
de Lula, ficaria 

turbinada diante do bom desem-
penho do segundo mandato. Sob a 
“acusação” de inexperiência política 
e construção artificial conduzida pelo 
presidente Lula, Dilma sedimentou-
-se como representante do arco que 
o Lulismo construiu. A mãe do PAC 
apresentou-se como símbolo de co-
nhecimento e visão de setores estra-
tégicos em que a burguesia terá de 
investir. Ao mesmo tempo, apesar do 
grito das gralhas, ancorou-se na ideia 
de continuidade de uma política vol-
tada para o povo lulista, que deseja 
distribuição da renda sem radicaliza-

ção política. Exibe feições nítidas de 
sustentação e revigoramento do mes-
mo projeto, um projeto pluriclassista 
do qual Lula foi o arquiteto e fiador. 
Não foi por mero cálculo eleitoral 
que a então candidata repetia, dia a 
dia na campanha presidencial, que 
representava a continuidade de Lula. 
(Por cálculo assim agiu, em boa parte 
do tempo, o tucano José Serra, que 
virou Zé, amigo de Lula que, apesar 
de o seu partido comandar uma 
estridente oposição, iria governar 
como o presidente que combatera 
até ali; o mesmo, porém mais. Pre-
visivelmente, não colou.) 

Dilma não só pôde defender 
a ideia de que iria suceder aquele 
projeto bem-sucedido, mas que o 
integrou e coordenou boa parcela 
dos seus programas mais relevantes. 
Deu-se o óbvio. Quando um gover-
no põe em prática mecanismos e 
ascensão social, como aqueles vistos 
no New Deal, acaba determinando o 
andamento da política por um lon-
go período. De imediato, os setores 
beneficiados aderem aos partidos 
envolvidos na mudança - seja o Par-
tido Democrata, nos EUA, ou o PT, 
no Brasil. Com as oscilações da con-
juntura, no entanto, mesmo o voto 
a outros partidos não significarão o 
rompimento ao alinhamento inicial. 
Assim ocorreu com as vitórias do 
republicano Dwight D. Eisenhower 
e dos democratas John Kennedy e 
Lyndon Johnson. No caso brasileiro, 
por ora, a adesão não mudou de la-
do, o que exacerba ainda mais o cará-
ter de continuidade. Surpreender-se 
com tal fato se assemelha à crítica 
corrente ao governo Lula, de que 
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teria cooptado sindicatos e trabalha-
dores – ignorando-se o fato de que 
sindicatos e trabalhadores formaram 
historicamente a base de aliados de 
Lula e do partido majoritário da 
aliança que o sustentou.

O nOvO velhO gOvernO
A ideia da ruptura e o “medo de 

Lula”, insista-se, sondaram e tumul-
tuaram o ambiente de 2002. O receio 
em relação a Dilma se dá num pla-
no diferente. Não parece crível, por 
exemplo, qualquer temor de descon-
tinuidade em relação aos pilares da 
macroeconomia. É bem provável, no 
entanto, que o capital financeiro – ou 
os “mercados”, como queiram – vai 
cobrar da presidente o tradicional 
pedágio de quem ainda não “pro-
vou” ser inteiramente confiável. Mas 
a intensidade da cobrança é mais 
comedida do que aquela verificada 
em 2002/2003. Sabe-se, porém, que 
as premissas da continuidade, para 
sobreviver, requerem a manutenção 
do ritmo de crescimento médio 
alcançado no segundo mandato de 
Lula – algo em torno de 4,5% de ele-
vação anual do PIB. Recados sobre 
a necessidade de reduzir a rapidez 
do crescimento e de fazer um ajuste 
fiscal duro apareceram de imediato 
na imprensa. 

O Banco Central de Henrique 
Meirelles, em seu apagar de luzes, já 
deu sua contribuição aos reclames. 
O cenário internacional é um fator 
de complicação para a condução da 
economia nos próximos quatro anos 
– isso parece consenso. Um motivo a 
mais para que Dilma repita o prag-
matismo que pontuou os dois man-

datos de Lula: política contracionista 
ou expansionista, quando necessário, 
ao sabor das circunstâncias. 

A continuidade também depen-
derá da incorporação, com salários 
melhores, dos pobres ao mundo 
do trabalho formal, nos moldes do 
governo Lula. Como na macroeco-
nomia, mudanças no conjunto de 
políticas sociais e de renda também 
ocorrerão no terreno dos ajustes e 
aperfeiçoamentos, não de rupturas. 
Pelo próprio estágio em que se en-
contram, a pobreza continuará sendo 
essencial como eixo de governo. Dil-
ma elegeu-se repetindo, a quem quis 
ouvir, o compromisso principal de 
eliminar a miséria absoluta no país. 
Alguma expansão do que já existe, 
a consolidação das leis sociais, ideia 
nascida com Lula, e a possibilidade 
de maior destino e liberdade aos sin-
dicatos são possibilidades vislumbra-
das ao alcance do horizonte. 

Não é pouca coisa reconhecer 
o tamanho da incorporação de 
pessoas às classes médias – quase 30 
milhões de pessoas. Multidões saídas 
da miséria e da pobreza extrema em 
prazo mínimo, se comparado aos 
quase 100 anos que o sistema social 
europeu levou para ser elaborado e 
implementado. Com rapidez sem 
par, a população brasileira passou a 
ser assistida por complexa rede de 
políticas sociais institucionalmente 
inéditas – algumas nascidas com 
a Constituição de 1988, algumas 
com FHC, outras com Lula. Mas 
certamente hoje incomparáveis em 
sua cobertura. A urbanização, a in-
dustrialização e a transformação da 
estrutura ocupacional demoraram a 

Não é pouca 

coisa reconhecer 

o tamanho da 

incorporação de 

pessoas às classes 

médias – quase 

30 milhões de 

pessoas
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chegar, mas em um par de décadas 
bateram recordes históricos.

Lula compreendeu, e Dilma 
também sabe disso, que programas 
sociais não são apenas programas 
de assistência social. Vinculado ao 
aumento efetivo dos salários, eles 
têm função decisiva na dinamização 
econômica de realidades sociais pau-
perizadas. Trata-se da maneira mais 
rápida e eficaz de provocar recuo da 
miséria e da pobreza, além de ga-
rantir bases para o desenvolvimento 
de economias locais. Por outro lado, 
ele permitiu a Lula ser uma espécie 
de Mata Hari do capitalismo global, 
modificando a situação de pauperi-
zação social sem colocar em risco os 
ganhos do sistema financeiro. 

A propósito, embora mude de 
personagens (Lula e Celso Amorim 
substituídos por Dilma e Antonio 
Patriota), os interesses do Brasil 
serão os mesmos. A ilustração de 
Chico Buarque durante a campanha 
– “um governo que não fala fino 
com Washington e não fala grosso 
com a Bolívia e o Paraguai e, por isso 
mesmo, é respeitado no mundo in-
teiro” – não é despropositada, mas o 
pragmatismo com Lula e, provavel-
mente, com Dilma, revela um Brasil 
mais reativa em relação aos grandes 
países e mais propositivo diante dos 
emergentes.

Em seu mandato, Lula conse-
guiu, de certa forma, transplantar os 
conflitos sociais para dentro do Esta-
do. O conflito entre o agronegócio e 
a reforma agrária virou um embate 
entre o Ministério da Agricultura e 

o Ministério da Reforma Agrária. 
O conflito entre os grupos de defesa 
dos direitos humanos e as viúvas da 
ditadura militar, um embate entre o 
Ministério da Defesa e a Secretaria 
dos Direitos Humanos; entre desen-
volvimentistas e monetaristas, um 
embate entre Ministério da Fazenda 
e Banco Central. Neste ponto não 
está escrito nas estrelas que Dilma 
adotará posição semelhante. Mas um 
dado parece evidente: a convivência 
entre múltiplos pólos, alguns antagô-
nicos entre si, na esfera do governo. 
A começar pela coalizão, na qual 
deverão permanecer no proscênio 
políticos de genuína cepa conserva-
dora a certos nomes progressistas – 
todos comprometidos, no essencial, 
com a continuidade dos princípios e 
práticas do governo Lula.

O
s princípios 
norteadores 
de tal conti-
nuidade, no 
entanto, não 
apagam os 

rastros deixados pelas exigências de 
aperfeiçoamentos. Metas ainda por 
atingir, ocasionais gestões deficien-
tes, equívocos de formulação inicial 
de alguns programas fazem parte da 
história real, e não presumida, do 
período. Racionalização do Estado, 
eliminação de gorduras, melhora 
nos mecanismos de avaliação de 
políticas, maior pressão por menor 
espaço para o desperdício, melhores 
mecanismos de governança, equa-
cionalização, de maneira racional, 

do financiamento da Saúde, inves-
timentos numa infraestrutura mais 
compatível com o novo patamar 
de desenvolvimento, opção pela 
real prioridade no desenvolvimento 
educacional, científico e tecnológico 
como forma de avanço e competiti-
vidade internacional – eis uma parte 
da agenda colocada sobre a mesa de 
Dilma Rousseff em seus passos como 
presidente da República. Sem esque-
cer a possibilidade – e necessidade 
– de reconfiguração das relações de 
poder existentes entre o Executivo e 
o Legislativo. Hoje assimétricas, tais 
relações, para se modificarem, exigi-
rão uma reforma partidária-eleitoral, 
que levará tempo para ser aprovada 
e posta em prática. 

Ressalve-se, no entanto, que a 
continuidade de princípios e prio-
ridades não impede eventuais al-
terações de rota, não só previsíveis 
como muitas vezes necessárias diante 
das circunstâncias. Exemplo disso é 
a política de exportação. De Dilma 
é esperada ainda ênfase distinta em 
ciência e tecnologia. Nem a agenda, 
nem as necessidades institucionais, 
porém, parecem significar um remo-
delamento substantivo das práticas e 
prioridades nacionais vistas até aqui, 
com Lula, a ponto de significarem a 
emergência de uma nova era ou o 
fim desta. Nem mesmo a saída de 
um líder como Lula e a entrada de 
uma substituta sem o seu carisma, 
sua presença internacional e seu ca-
pital político. O pós-Lula, portanto, 
deverá estar, por algum tempo, sus-
penso. Apesar dos vaticínios.

PÓS
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Em seu “breviário do patriotismo”, o conde Afonso Celso dizia que a feli-

cidade brasileira era fruto dos “motivos reais” que a pátria nos dá para amá-la 

e para que dela nos orgulhemos. Pode haver países mais prósperos, sugeria. 

Países mais poderosos e mais brilhantes do que o Brasil, mas “nenhum mais digno, mais rico de 

fundadas promessas, mais invejável”. Do outro lado da bibliografia dos extremos nacionais, Paulo 

Prado descrevia a “melancolia dos abusos venéreos e a melancolia dos que vivem na ideia fixa do 

enriquecimento”, um país marcado pela “ausência de sentimentos afetivos de ordem superior” e 

pelo “véu de tristeza” que se estendia “por todas as latitudes, apesar do esplendor da Natureza”.

Os tempos são outros. Frutos da mudança, há muito tempo os extremos vêm se esmaecendo, 

substituídos por matizes de avaliação. Nem ufanismos toscos, nem desesperos insolúveis. Tarefa 

incompleta, o desenvolvimento brasileiro pede ações contínuas. Nas páginas a seguir, o engenheiro 

Eliezer Batista e o economista Aloísio Pessoa de Araújo tentam pavimentar o caminho da estrada 

estendida adiante. Expõem não a vontade, mas o exequível, com o qual se pode ampliar o campo 

do possível entre nós. Rotas trabalhosas, mas alvissareiras.

Subsídios  
acima de qualquer suspeita
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Variáveis  
para uma estratégia de longo prazo

Eliezer Batista
Engenheiro

Qual é, hoje, a grande fron-
teira do desenvolvimento? 
Como o Brasil está nela?

Temos progredido em 
alguns pontos já conheci-
dos e mencionados, como 
a estabilidade monetária, 
a inclusão social e o forta-
lecimento das instituições 
democráticas. Mas avan-
çamos muito pouco em 
educação. Ainda se fala 
muito de alfabetização, ou 
seja, estamos aprisionados 
a um conceito antigo, uma 
visão jesuítica sobre o pro-
blema. A alfabetização, em 

termos gerais, é parte, mas 
jamais o todo. O que é pre-
ciso questionar é o nível de 
avanço e de modernidade 
da educação dos profes-
sores que vão transmitir 
esse conhecimento para os 
alunos do futuro. É a velha 
pergunta: quem ensina aos 
mestres? Ao falarmos de 
educação, eu simplesmen-
te diria: copiem a Coreia. 
A Coreia do Sul está lá 
no limite de tudo, seja da 
educação formal, seja da 
pesquisa acadêmica, seja 
das ciências-ponte para o 

O engenheiro Eliezer Batista 
dispensa apresentações. Em pouco 
mais de uma hora de conversa 
em seu escritório na sede da 
Firjan, Eliezer é capaz de discorrer 
sobre física quântica, educação, 
terras raras, graphus computing, 
commodities, geometria fractal, 
nanobiotecnologia e gestão 
integrada do território. Uma 
leitura de primeira necessidade.

PÓS-TUDO
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Entrevista a Luiz César Faro e Claudio Fernandez
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futuro, como nanotecno-
logia e nanobiotecnolo-
gia. É o resultado de uma 
profunda reestruturação 
que começou logo após 
a Segunda Guerra Mun-
dial e a cisão das Coreias. 
Tornaram por lei o ensino 
básico obrigatório e, o mais 
importante, gratuito. O 
governo passou a incenti-
var a pesquisa. O país foi 
pioneiro na implantação de 
internet de banda larga em 
todas as escolas primárias e 
secundárias. O Estado cen-
tralizou a gestão e supervi-
são das escolas do jardim 
de infância ao terceiro ano 
do secundário. Resultado: 
hoje, a Coreia do Sul ocupa 
o quinto lugar no ranking 
do Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos ela-
borado pela Organização 
para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE). O Brasil, por 
sua vez, ainda tem lapsos 
terríveis em seu modelo de 
educação. O ensino médio 
visa ao vestibular, como se 
ele fosse a finalidade, quan-
do não passa de uma mera 
ferramenta de triagem. 

Ainda mantemos cursos 
técnicos para profissões 
anacrônicas. Mas não pre-
cisamos reinventar a roda. 
Eu repito que basta obser-
varmos o que a Coreia fez 
e adaptarmos ao Brasil. 
Em quatro décadas, um 
átimo de tempo na história 
de qualquer país, ela mul-
tiplicou por 12 o número 
de estudantes no ensino 
superior. São cabeças capa-
zes de formular e executar, 
espalhando-se rapidamente 

por diversos setores da eco-
nomia. A Coreia é hoje re-
ferência para qualquer país 
em desenvolvimento tec-
nológico. Os avanços dos 
sul-coreanos na área médi-
ca, que são enormes, estão 
umbilicalmente ligados ao 
salto dado na educação. 
A Coreia domina o que 
há de mais sofisticado no 
segmento, como o desen-
volvimento e a produção 
de antibióticos e vacinas. 
Os efeitos do ensino de-

moram um certo tempo. 
A educação não é uma po-
sologia para o dia seguinte. 
Mas urge o momento em 
que teremos de repensar o 
Brasil de amanhã, missão 
que teimamos em adiar 
continuamente. O diacho 
é que há um gap para que 
os avanços na educação 
surtam efeito na economia. 
Nas primeiras vezes em 
que fui à Coreia, nos anos 
50, o país era um montão 
de ruínas, mas já havia um 

PÓS-TUDO

Temos de ir além e trazermos a educação para o estágio  
da física quântica, da geometria fractal
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compromisso rígido com a 
educação. Como resultante, 
a mentalidade de todo o 
coletivo se modernizou. É 
justamente o oposto do que 
ocorreu com o Japão. Em 
certa medida, os japoneses 
estão ficando para trás, 
muito em razão do respeito 
às tradições dos samurais 
e das virtudes prussianas 
herdadas da cultura alemã, 
antes da Segunda Guerra. 

Mas como trazer estas ex-
periências para a realidade 
brasileira?

Temos de criar uma 
nova cultura. Não me re-
firo a literatura, música, 
artes, enfim, à erudição em 
geral. O pilar da cultura 
e, portanto, da civilização 
moderna é a ciência e a tec-
nologia. Como diria aquele 
marquetólogo americano, é 
a pesquisa, estúpido. Não a 
pesquisa do bode expiató-
rio, como costumava dizer 
Roberto Campos, a única 
que sabíamos fazer. Estou 
me referindo à pesquisa 
como sinônimo de inova-
ção, da criação. Precisamos, 
por exemplo, dar priorida-

de à matemática e à física. 
Aliás, temos de ir além e 
trazermos a educação para 
o estágio da física quân-
tica, da geometria fractal 
(Mandelbrot). São as fron-
teiras das quais insistimos 
em nos manter distantes. 
A aproximação moderna 
deve dar à pessoa o valor 
da função no tempo (Teoria 
do Caos). Daí pode se ver 
a importância da velocida-
de da tomada de decisões, 
algo que deve estar ligado 
ao processo de formação 
da mente das pessoas (min-
dset) desde a infância. No 
Brasil, no entanto, ainda 
se embarga um projeto de 
US$ 3 bilhões por causa da 
formiga de cauda amarela. 
É uma aberração. Eu acho 
algumas coisas incríveis 
no Brasil. E agora não 
estou me referindo especi-
ficamente à educação, não 
obstante tudo ter a ver com 
educação. O fato de nós só 
estarmos discutindo a posi-
ção do Brasil como expor-
tador de commodities, es-
pecialmente para a China, e 
ninguém dizer uma vírgula 
sobre o valor estratégico 

e a disputa que existe no 
mundo em torno das terras 
raras, é um espanto. Ainda 
mais quando sabemos que 
o nosso potencial nesses 
minerais raros é grande e 
eles estão na ponta do de-
senvolvimento. O ítrio, por 
exemplo, dá a cor vermelha 
na tela de TV. A tecnologia 
touch screen, do sofisticado 
iPad, só funciona com um 
produto mineral, o ITO 
(óxido de índio e estanho), 
cujo quilo vale mais do que 
toneladas de minério de 
ferro. Mas gira a lusitana 
e voltamos ao princípio da 
necessidade de mudança na 
nossa cultura de educação, 
ainda predominantemen-
te literária, uma herança 
da colonização ibérica. A 
erudição é essencial, mas 
não se começa uma casa 
pelo telhado. É preciso 
construir uma nova Ges-
talt educacional e, a partir 
daí, massificar o ensino por 
meio de processos, técnicas, 
conhecimentos e currículos 
modernos. Como estou 
ficando um ancião mono-
temático, repito pela ené-
sima vez: olhem com lente 

de aumento para o que fez 
aquele tal país asiático su-
pracitado.

Em meio a esta necessidade 
de refundação do ensino no 
Brasil, a disponibilidade 
financeira é uma variável 
determinante. De onde vi-
rão os recursos?

Finanças não são um 
fim em si, mas um instru-
mento do processo. No 
Brasil, ainda confundi-
mos muito finanças com 
economia. Economia é 
o conjunto de todas as 
variáveis. As finanças são 
apenas um instrumento 
para se erguer um proje-
to. A transcendência da 
educação, assim como a 
viabilização dos recursos 
necessários para esse salto, 
é uma decisão de governo. 
Outro exemplo pertinente 
é o da Espanha, único país 
da Europa que seguiu o 
modelo coreano. O Esta-
do decidiu transformar o 
desenvolvimento científico 
em um dos pilares da edu-
cação. Hoje, trata-se de um 
país com avanços invejáveis 
em atividade na fronteira 
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do conhecimento, como 
a biomedicina. Barcelona 
é a capital da medicina de 
oftalmologia no mundo. O 
governo espanhol passou a 
buscar parcerias internacio-
nais. Recentemente, recebi 
uma carta da ministra da 
Ciência e da Inovação da 
Espanha, Cristina Garmen-
dia Mendizábal, para visitar 
o país e discutir possibilida-
des de cooperação nas áreas 
de ciência, tecnologia e 
inovação. Empresários bra-
sileiros têm sido contatados 
no mesmo sentido. A Es-
panha só não está em uma 
posição melhor por ter 
chegado atrasada ao mer-
cado. Eles não conseguiram 
dar saída comercial, não na 
escala desejada, aos avanços 
tecnológicos. Fora que o 
país ainda está muito enges-
sado aos pesados benefícios 
sociais. O melhor emprego 
do mundo é ser desempre-
gado na Espanha. E teve 
ainda a farra do endivida-
mento inebriante com que 
alguns países festejaram o 
primeiro e último baile da 
União Europeia. Irlanda, 
Grécia, Portugal e Espanha, 

para falar dos mais vota-
dos, tomaram uma taça 
de champanhe que logo se 
metamorfoseou em cicuta. 
E o triste é que os espa-
nhóis estão com o capital 
humano tinindo, pronto 
para subir degraus. Vão ter 
de descer alguns andares.

Há algum tempo o senhor 
tem repetido recorrente-
mente a importância de o 
Brasil investir em ativida-
des identificadas às novas 
fronteiras do conhecimen-
to, como, por exemplo, a 
produção de equipamentos 
médicos de ponta. Em que 
estágio nos encontramos 
neste processo?

Proporcionalmente 
aos países congêneres que 
estão na primeira fila da 
sala de aula, nosso está-
gio é o da Idade Média. 
Não fizemos a substituição 
de importações. Estamos 
atrasados. Repito: precisa-
mos mudar o conceito de 
educação de base no Brasil. 
Ainda estamos no tempo 
da matemática da Dona 
Chiquinha. No mundo 
em que as físicas derivadas 

da física nuclear (quântica, 
partículas e autoenergia) 
começam a ter aplicações 
práticas já comercializáveis 
(nanotecnologia), vemos 
que ainda estamos bastante 
longe desse estágio. Com 
a colaboração de micros-
cópios superpotentes ele-
trônicos e sua combinação 
com a graphic computing, 
é possível se ver elétrons 
e controlá-los, orientá-los, 
direcioná-los. Isso é uma 
brincadeira diabólica. Foi 
dessa forma que se desen-
volveram medicamentos 
contra a gripe suína. Ou se-
ja: os resultados dessa faixa 
de conhecimento já estão 
na fase de aplicação prática. 
Esta é a fronteira que ainda 
precisamos alcançar. O que 
temos no Brasil são algu-
mas experiências isoladas. 
Uma das mais brilhantes 
foi conduzida pelo médico 
alemão Hans Jürgen Doh-
mann, pai do atual secretá-
rio de Saúde do município 
do Rio de Janeiro, Hans 
Dohmann. Com um grupo 
de trabalho, que incluiu o 
próprio filho, ele começou 
a fazer pesquisas de células-

-tronco no Hospital Pró-
-Cardíaco e, daí, derivou 
para a terapia gênica. Por 
meio de uma parceria com 
uma companhia científica 
belga especializada em te-
rapia gênica, este projeto 
resultou na criação de uma 
empresa em Petrópolis, que 
tem uma série de clientes 
no exterior. 

O Brasil combina proble-
mas do século XVII e do 
século XXI. Ao mesmo 
tempo em que estudamos 
um plano nacional de ban-
da larga temos centenas de 
municípios sem rede de 
esgoto. Como um país com 
tamanha dispersão de de-
senvolvimento pode acam-
par na última fronteira? 

Com educação moder-
na. A Índia está fazendo is-
so. Decidiu copiar a Coreia 
do Sul há algum tempo. 
Parece que estou obceca-
do, mas temos de bater na 
mesma tecla. Antigamente, 
éramos chamados de Belín-
dia, um híbrido de Bélgica 
e Índia. Acontece que a 
Índia deu um salto para a 
frente, e nós, um salto para 
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trás. Somos um sapo em 
permanente marcha a ré. 
E olha que os indianos têm 
problemas muito maiores 
do que os nossos, de dife-
renças de raças a distinções 
de clima, passando por 
regurgitações do magma 
social permanentes. No 
Brasil, existe uma mobili-
dade vertical da sociedade 
maior, sem comparação 
com a realidade indiana. 
No entanto, para dar os 

passos que a Índia deu na 
área educacional, é neces-
sário disciplina. Tivemos, 
sim, avanços na educação, 
mas são pockets de sucesso, 
não é o suficiente para um 
processo de massificação do 
ensino de qualidade. É pre-
ciso estimular o interesse 
da criança e do adolescente 
pelo aprendizado. Quantas 
pessoas que conhecemos 
leem com regularidade? 
Como a juventude não lê 

mais no sentido clássico da 
leitura, ela aproveita outras 
formas de apreensão, como 
TV e internet. Basta ver 
como existe uma queda 
global no mercado de pa-
pel, com impacto imediato 
na indústria de celulose. Os 
jornais impressos estão mi-
grando para o meio eletrô-
nico. Essas transformações 
do meio de propagação do 
conteúdo, assim como os 
novos paradigmas compu-

tacionais, a fractalidade, a 
definição mais precisa das 
áreas em que se necessita 
um reforço no contingen-
te especializado vis-à-vis 
sua sinergia com o desen-
volvimento, tudo isso são 
elementos para o caldeirão 
da nova epistemologia da 
educação. 

Bem ou mal, nós cumpri-
mos algumas etapas em 
relação ao passado mais re-
cente, como a inclusão so-
cial, a extinção da inflação e 
a estabilidade democrática. 
O senhor não acha que era 
hora agora de a área da 
inovação virar prioridade 
de Estado?

Não só do Estado, 
mas também da iniciativa 
privada, ambos trabalhan-
do em parceria. O mais 
importante, no entanto, é 
o tipo de raciocínio. An-
tigamente, o pensamento 
predominante nas decisões 
era o linear, pontual. Hoje, 
temos de privilegiar o tra-
balho sistêmico-holístico. 
O Brasil, no entanto, ainda 
é o país da fragmentação 
do pensamento e das de-

Proporcionalmente aos países congêneres que estão na primeira 
fila da sala de aula, nosso estágio é o da Idade Média
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cisões. A educação tem de 
ser uma política de Estado, 
mas com o planejamento 
simultâneo de todas as 
variáveis. Isso vale para o 
próprio ensino. Noções 
básicas de medicina, com 
aplicações práticas no coti-
diano, deveriam fazer parte 
do ensino de base. Estamos 
falando de coisas simples, 
mas fundamentais para um 
país com realidades sociais 
ainda tão díspares. Para o 
aluno de uma área mais 
pobre, é essencial saber que 
a água oxigenada, 10% de 
volume, é o melhor bacte-
ricida que existe. Ele não 
precisa gastar uma fortu-
na com um dentifrício. E 
ainda fica com uma boa 
beijada o dia inteiro.

Por falar em fronteiras ain-
da distantes, como o Brasil 
está em relação a discussão 
e adequação às mudanças 
climáticas?

Avançamos muito 
pouco. O estudo das mu-
danças de clima também 
não deve ser visto como 
fim, mas como um ins-
trumento científico para 

o amplo conhecimento. 
A evaporação da água dos 
rios na Amazônia, por 
exemplo, tem impacto 
nas chuvas em São Paulo. 
E esses efeitos vão até o 
Rio Grande do Sul, batem 
nos Andes e descem. Isso 
está provado por estudos 
recentes e mapas diários 
gerados por supercompu-
tadores. A seca na pampa 
úmida argentina é decor-
rência do desmatamento 

na Amazônia. O curioso 
é que nós deveríamos ser 
os maiores interessados 
nessas questões, mas ainda 
tratamos desses problemas 
como se, em certa medida, 
não nos pertencessem. Se a 
temperatura média de São 
Paulo subir dois graus, a 
cultura de café no estado 
vai ser duramente afetada. 
Praticamente se inviabiliza. 
A produção vai toda para 
as zonas frias e perderemos 

uma importante atividade 
econômica. Onde está a 
fronteira? Quantas pessoas 
no país estão se dedicando 
com afinco a essas questões 
pelo lado científico? Não 
estou querendo girar a me-
tralhadora de críticas para 
todos os lados, mas é pre-
ciso chamar a atenção com 
vigor para coisas absoluta-
mente necessárias que estão 
submersas na ignorância 
nacional. O Brasil teve 
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um sacolejo na área social. 
Precisa de outro na área de 
educação e tecnologia.

Partindo-se da premissa de 
que é necessário buscar a 
nova fronteira, o conceito 
original de sustentabilida-
de já pode ser visto como 
ultrapassado e decadente? 

Esse conceito está de-
fasado, capenga. Serviu 
para um determinado mo-
mento, mas hoje é algo 
raso. Na verdade, a con-
cepção do que se entende 
como desenvolvimento 
sustentável foi muito in-
tuitiva. Vamos pegar como 
exemplo Carajás, um dos 
primeiros grandes projetos 
no Brasil regido pelo con-
ceito de sustentabilidade. 
Todo o empreendimento 
foi feito com a preocu-
pação de se harmonizar 
o econômico e o social, 
de forma simultânea e 
indissolúvel. Adquirimos 
uma área com mais de um 
milhão de hectares e inves-
timentos quase US$ 400 
milhões na construção de 
uma cidade, Parauapebas. 
Para a ocasião, era o que 

havia de mais avançado em 
termos de sustentabilidade, 
mas de abrangência res-
trita. Cuidamos apenas do 
impacto do nosso projeto, 
praticamente dos muros 
para dentro. O entorno 
ficou exclusivamente sob a 
responsabilidade do poder 
público. Parauapebas foi 
concebida com rede de 
saneamento básico, energia 
elétrica, plano de urbaniza-
ção, hospital e escola. Mas 
a área foi projetada para 
cinco mil habitantes. Hoje, 
a população é composta por 
mais de cem mil pessoas, 
com indicadores sociais dis-
tantes do desejável. Por que 
isto? Porque não cuidamos 
do entorno. 

Mas que fim levou o triân-
gulo da integração simultâ-
nea da economia, do social 
e do ambiental? O que fica 
no lugar da sustentabili-
dade?

É a gestão integrada do 
território, que se baseia em 
uma visão sistêmico-holísti-
ca do problema. Deixamos 
a parte e avançamos para 
o todo. A gestão integra-

da contempla não apenas 
a área de abrangência do 
projeto, mas também o seu 
entorno. Todos os impactos 
sociais e ambientais de um 
determinado empreendi-
mento são previamente 
mapeados. Já na origem, o 
projeto contempla soluções 
para os problemas identifi-
cados nas mais diferentes 
vertentes, como uso racio-
nal dos recursos naturais, 
planejamento habitacional, 
incentivo a novas atividades 
econômicas na região, ge-
ração de empregos, saúde, 
educação, segurança. Tudo 
isso, repita-se, a partir de 
uma visão integrada, mais 
abrangente. Cria-se um am-
plo cinturão de desenvol-
vimento – e o sustentável, 
aqui, é mera redundância. 
O grande mérito da gestão 
integrada do território é 
ampliar o raio de ação dos 
benefícios gerados, que, até 
então, ficavam circunscritos 
a um determinado clus-
ter. Este novo conceito de 
gestão integrada começa 
a estar vinculado, inclu-
sive, ao próprio custo de 
financiamento do projeto. 

O BNDES, por exemplo, 
já contempla a vinculação 
de futuros empréstimos 
ao cumprimento dessas 
regras. Ou seja: o conceito 
de sustentabilidade sempre 
está embutido no contex-
to do desenvolvimento. 
Não devemos confundir 
desenvolvimento com cres-
cimento. O crescimento 
pode trazer a reboque efei-
tos negativos. A partir de 
agora, deve-se perseguir o 
desenvolvimento. Isto é a 
tecnologia e a inovação, ou 
seja, a aplicação prática do 
conhecimento. Se não ti-
ver a ciência, a prática será 
desastrosa. Grandes saltos 
econômicos estão intima-
mente ligados à noção de 
ordem do território. O 
desconhecimento é a an-
ticiência, a antitecnologia, 
o antidesenvolvimento. 
Não se deve, por exemplo, 
construir uma estrada que 
vá afetar o lençol freático. 
Isso tem impacto não ape-
nas local, mas em grande 
abrangência. Problemas 
integrados devem ser equa-
cionados com soluções in-
tegradas. •
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Democracia e desigualdade: 
conciliando o inconciliável

O Brasil exibe uma 
situação extremamente 
complexa. Carrega uma 
herança secular de desigual-
dades e, ao mesmo tempo, 
tem o desafio de avançar 
na democracia. Essa é a 
grande questão brasileira: 
equacionar a convivência 
entre democracia e alto 
Coeficiente de Gini, duas 
coisas que não se misturam 
com facilidade. Sabemos 
que a desigualdade não é 
um fenômeno recente. No 

Pedagogia  
do desenvolvimento

Aloisio Pessoa de Araújo
Economista

passado, os europeus che-
gavam aqui em condições 
de escolaridade muito su-
periores às dos brasileiros. 
Já vinham alfabetizados, 
quando muitos aqui não 
tinham sequer pré-escola. 
Sem falar nos escravos. Para 
complicar, o Brasil teve um 
baixo investimento em edu-
cação ao longo dos séculos 
XIX e XX. Outros países 
começaram a investir bem 
antes, enquanto agimos 
muito tardiamente. Com 
isso, a herança de desigual-
dade se tornou ainda mais 

forte. A dificuldade, por-
tanto, é como fazer uma 
democracia nesse ambiente. 
Em toda a América Lati-
na, tivemos uma oscilação 
entre golpe militar e pe-
ríodos de democracia. No 
primeiro caso, é quando 
se começa a fazer populis-
mo demais. No segundo, 
ocorrem transferências 
malfeitas, como subsídio 
alimentar e outros bene-
fícios de curto prazo. O 
resultado é essa oscilação 
entre democracia e regimes 
autoritários, que marcou 

grande parte do século 
XX na grande maioria dos 
países latino-americanos. 
Temos tido muita sorte, 
ou grande habilidade, nas 
últimas décadas. Embora 
enorme, confusa e com 
muitos problemas, a Cons-
tituição no fundo permitiu 
ao país criar as condições 
de avançar neste sentido: 
fazer transferência de renda 
paulatina, compatível com 
o que a economia pode su-
portar. E fazer transferência 
bem feita, não populista. 
É isso que tem marcado 
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o Brasil dos últimos anos. 
Algo já havia começado 
na década de 80, como a 
aposentadoria rural, mas 
se acentuou e se organizou 
depois da Constituição, 
quando se fixou certo per-
centual de gasto em educa-
ção e saúde. Isso foi muito 
criticado por economistas 
preocupados com a ne-
cessidade de ajustes fiscais 
em algumas ocasiões, mas 
a verdade é que se tornou 
algo muito saudável. Não 
houve fixação de gastos 
com funcionalismo públi-
co, por exemplo, mas em 
áreas capazes de produzir 
uma acomodação da esta-
bilidade política e social. 

Três pilares contra a 
desigualdade

Os investimentos na 
área social têm sido muito 
altos. Foram elevados no 
governo Fernando Henri-
que Cardoso e aumentaram 
bastante no governo Lula. 
Com isso, a escolarização 
aumentou consideravel-
mente. Não chega a ser 
grande coisa, pois partimos 
de uma base muito baixa, 

A sociedade brasileira está fazendo transferência 
de renda de forma muito racional

mas é um aumento im-
portante. Historicamente 
o Brasil sempre foi pior 
do que a América Latina 
em termos educacionais. 
Agora estamos caminhan-
do para um patamar acima 
da média, com tendência 
a crescer ainda mais. No 
primeiro momento, avan-
çamos na faixa dos 10 aos 

15 anos, grupo que não 
estava na força de trabalho. 
Mas é possível vislumbrar 
que estamos na direção 
certa. Embora fique um 
pouco obscurecido devido 
ao patamar baixo, convém 
lembrar que a escolarização 
média brasileira passou de 
quatro para oito anos. Ou 
seja, dobrou nos últimos 25 

anos. E está se acelerando. 
Avançando na escolariza-
ção, o patamar a ser venci-
do agora é o da qualidade 
do ensino.

A sociedade brasileira 
está fazendo transferência 
de renda de forma muito 
racional. O Coeficiente de 
Gini tem diminuído, e estu-
dos do economista Ricardo 
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como ocorreu na década 
de 70. Existem correntes 
que fazem uma apologia da 
primarização da economia, 
criando um altar para as 
commodities. Por esse ra-
ciocínio, devemos nos pre-
ocupar em como aproveitar 
essa vantagem comparativa, 
ou seja, exportar produtos 
mais simples, que exigem 
pouco capital humano. 
Mas é reducionismo em 
excesso imaginar que não 
haja ciclos de valorização 
das matérias-primas e que 
a economia pode ser mono-
setorial. O que não quer di-
zer que não possamos apro-
veitar gulosamente a farra 
das commodities. Muita 
gente, por outro lado, de-
fende a ideia de exportar 
produtos de alta tecnologia 
e se esquecem que a nossa 
base de capital humano é 
muito baixa. Se fizermos 
isso, vamos acabar aumen-
tando a desigualdade. Esse 
foi o grande erro cometido 
pelo governo militar. 

Agora é diferente. Vi-
vemos um momento bas-
tante promissor. O gover-
no Fernando Henrique 

demonstrou grande capa-
cidade de reduzir a desi-
gualdade. O governo Lula, 
mais ainda, sem ultrapassar 
nenhum limite de respon-
sabilidade. A inflação é um 
grande teste para tanto. 
Mas convém administrar. 
Não passamos do limite, 
mas podemos passar. Paí-
ses que tendem a ir muito 
rapidamente, promovendo 
intervenções na redistribui-
ção de bens, acabam tendo 
grande dificuldade porque 
bloqueiam investimentos 
novos. O Brasil está indo 
bem, com taxa de melho-
ra no limite da sociedade. 
Difícil, mas possível para a 
sociedade.

Foco na educação infantil
O próximo passo deve 

ser dado no governo de 
Dilma Rousseff. A bola da 
vez é a educação infantil. 
Avançamos muito, mas 
vamos dar saltos ainda 
mais significativos com 
a legislação que voltou a 
obrigar o gasto orçamen-
tário com educação. Esse 
aumento será destinado à 
universalização do ensino 

à população de 4 a 17 anos. 
Começamos na faixa de 7 a 
14, depois 6 a 14. O alcance 
dessa faixa tem sido pouco 
falado, mas se trata de uma 
enorme conquista. Há pou-
ca referência internacional 
desse patamar, o que é 
sensacional. Os prefeitos já 
estavam fazendo algo por-
que eram pressionados pela 
população. Agora se tornou 
obrigatório. Significa que 
temos condições de cobrir 
a população mais pobre. 
É claro que algum desper-
dício sempre ocorre, mas 
a tecnologia é conhecida: 
botar as crianças na escola 
e aumentar a cobertura. 
Não dá para inventar gas-
to extra. Não é algo solto, 
mas predeterminado. Os 
municípios vão contratar 
professores para escolari-
zar aquela faixa etária. Isso 
vai se refletir na qualidade 
da educação, criando um 
impacto positivo na cadeia 
do ensino. Os mais recen-
tes estudos mostram que a 
educação básica tem alto 
impacto na qualidade do 
ensino posterior. Em Portu-
guês, por exemplo, estamos 

Paes de Barros mostram 
que boa parte dessa queda 
se deve à educação; outra 
parte, ao Bolsa Família. E 
um terceiro componente 
são o salário mínimo e as 
aposentadorias. O salário 
mínimo tem crescido numa 
velocidade muito grande, 
mas ainda não passou do 
ponto do mercado. Não 
gerou desemprego. É muito 
custoso, mas do ponto de 
vista fiscal, não do desem-
prego. Pelo contrário. Ape-
sar de o aumento do salário 
mínimo ser audacioso em 
termos fiscais, a formali-
dade só tem crescido. São 
esses três pilares que têm 
nos ajudado a finalmente 
anular a crônica desigual-
dade brasileira. Considero 
que a variável-chave para 
que avancemos na redução 
da desigualdade é a priori-
dade na educação. Ganhos 
educacionais no futuro 
próximo vão se refletir no 
Coeficiente de Gini. Por 
outro lado, o crescimento 
econômico gera demanda 
por capital humano. Se 
você não se prepara, a de-
sigualdade será inevitável, 
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relativamente bem, já cum-
primos as metas interme-
diárias. Até o bicentenário 
vamos alcançar a meta da 
Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Ain-
da fugimos muito da meta 
em Matemática no fim 
do segundo grau. Mas, no 
seu começo, já há avanços 
consideráveis. Trata-se de 
uma melhora decorrente 
do fato de que a pré-escola 
já ocorre na prática em 
grande escala. 

Um grande desafio 
adicional é avançar nas 
creches, abrangendo as 
crianças até três anos. O 
problema é que, se a esco-
la tradicional varia muito 
de qualidade, as creches 
variam muito mais. Elas 
começaram associadas a 
serviço social, mais como 
depósitos de crianças para 
mães e pais poderem traba-
lhar do que propriamente 
com uma visão de pré-
-escola. Esse é um desafio 
enorme para o governo 
Dilma. Ela prometeu seis 
mil creches. Mas que tipo 
de creche teremos? Se já 

houver uma proposta de 
ensino para as crianças, o 
impacto será significativa-
mente maior. Outro pon-
to fundamental é o foco. 
Creio que devemos nos 
centrar nas crianças pobres, 
processo este que deverá ser 
ancorado em um aumento 
do número de vagas. Aten-
dendo menos alunos por 
sala e com padrão mais 
elevado poderemos dar 
um passo muito grande 
para a real homogeneização 
educacional brasileira. Sa-
bemos que uma boa parte 
da herança que se passa de 
pai para filho é via capital 
humano. E se passa dentro 
de casa, pelo número de 
palavras que a mãe utiliza, 
pelo estímulo ao raciocí-
nio. Portanto, avanços na 
pré-escola são muito mais 
consistentes do que subsí-
dios ou estímulos a ingresso 
artificial na universidade. A 
partir daí, vamos melhorar 
nosso desempenho escolar, 
que ainda é baixo e hete-
rogêneo. 

Insisto neste ponto: a 
educação infantil é a chave, 
o xeque-mate na nossa de-

sigualdade. Se olharmos o 
Brasil, veremos uma socie-
dade de passo escravocrata 
que começa a promover 
equalizações educacionais 
responsáveis. São processos 
muito profundos que estão 
ao alcance da mão pela pri-
meira vez.

Escolhendo o gasto certo
O Bolsa Família está 

aí para ficar. Haverá pres-
são por aumento, mas é 
perigoso. O mesmo vale 
para o salário mínimo e 
as aposentadorias, que de-
veriam ter reajustes mais 
comedidos daqui para a 
frente. A aposentadoria 
rural também pode ser 
um pouco mais tardia. É 
hora de reduzir esses custos 
fiscais elevados, com muito 
critério e perícia. Qualquer 
erro de cálculo pode de-
sorganizar a engrenagem 
da economia. Aumentos 
marginais do custo dos 
três pilares – Bolsa Família, 
educação e salário mínimo 
– devem ir para a educação. 
Há formas de racionalizar 
essas despesas. Uma delas é 
associá-las aos gastos com 

saúde, algo feito com su-
cesso em Cuba e no Chile, 
e até no Rio Grande do 
Sul, onde agentes de saúde 
acompanham a mulher no 
pré-natal e dão educação 
de saúde, jogos educacio-
nais, estímulos cerebrais. 
Educam os pais a educar as 
crianças, para o desenvolvi-
mento intelectual ocorrer 
desde o início. Para nós, 
é difícil pensar em grande 
elevação de gastos porque 
estamos com carga tribu-
tária muito elevada. Está na 
hora de gastar menos em 
outras coisas, como fun-
cionalismo público e apo-
sentadoria, e gastar mais 
em educação e saúde. Até 
agora, fizemos esse cami-
nho certo, mas, em grande 
parte, à custa do aumento 
da carga tributária. Devía-
mos aumentar esses gastos, 
mas diminuindo outros, 
de forma a não elevar ain-
da mais a carga tributária. 
Estar em um país em que a 
qualidade da educação vem 
aumentando oferece grande 
estímulo a se investir mais.

O Bolsa Família tem 
um efeito substantivo so-

PÓS-DOUTOR



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

45OuTuBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2010

bre a desigualdade, pois 
estimula o consumo do-
méstico. No entanto, preo-
cupa-me o fato de estarmos 
usando demais argumen-
tos keynesianos no Brasil. 
Trata-se de um pensamen-
to – injetar dinheiro para 
estimular o consumo – que 
pode fazer algum sentido 
em momentos de crise, mas 
não em situações normais. 
Que o Bolsa Família cum-
pra seu papel de inclusão 
social e de estabilidade 
política estou de acordo. 
Mas não pode servir como 
alimento para o consumo 
doméstico e o desenvol-
vimento econômico. Paz 
social é importante, afasta 
crises de governabilidade, 
golpes, ameaça de sequestro 
de bens, nacionalização de 
empresas, quebra de con-
tratos, todas essas situações 
vividas na América Latina 
nas últimas décadas, fatores 
que dificultam o desenvol-
vimento econômico. Mas 
é preciso saber que não há 
só o lado positivo. Ao dar 
esses recursos, o país os está 
tirando de outro lugar. Se 
formos nos ancorar somen-

O Bolsa Família tem um efeito substantivo sobre a 
desigualdade, pois estimula o consumo doméstico

te no lado positivo, criare-
mos uma espécie de fonte 
de crescimento inesgotável 
e cairemos na armadilha de 
fazer mais do mesmo. 

Os investimentos que 
fizemos na área social são 
justificáveis. Temos de ter 
prudência nas demais des-
pesas compensatórias. Ha-
via uma crise econômica 
sobre a mesa. O Brasil 
poderia enfrentar um pro-

blema de crédito e preci-
sava evitar qualquer tipo 
de contaminação. De certa 
forma, exageramos um 
pouco na dose. O país 
cresceu rápido demais – 
de zero para 8%. Agora, 
é hora de a cautela subir 
ao palco, notadamente 
nos grandes custos. Gastos 
mais baixos não devem ser 
afetados. O mesmo para as 
despesas eficientes, como os 

subsídios para moradia de 
baixa renda, uma vez que 
a pobreza e a desigualdade 
desorganizaram muito o 
tecido urbano. A baixa ren-
da estava indo para lugares 
informais, criando gastos 
elevados de transporte, sa-
neamento, urbanização de 
favelas. Não escaparemos 
da necessidade de realizar 
investimentos nessas áreas, 
mas sempre à custa da di-
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A reforma previdenciária deve voltar à ordem do dia, com 
foco na redução das benesses de aposentadoria

minuição de outros gastos. 
Um dos mais excessivos é 
o previdenciário. O Brasil 
é um dos poucos países 
que não têm idade míni-
ma para aposentadoria. 
A reforma previdenciária 
deve voltar à ordem do dia, 
com foco na redução do 
tamanho das benesses de 
aposentadoria. A sabedoria 
residirá no aumento da ida-
de da aposentadoria, diante 
do aumento da expectativa 
de vida. Pode-se também 

promover uma equalização 
de idade para aposentado-
ria de homens e mulheres. 
A mulher tem expectati-
va maior de vida do que 
o homem, mas colabora 
mais para a educação da 
criança. Se quisermos que 
ela continue com a crian-
ça para contribuir para a 
qualidade da educação, é 
mais razoável instituir uma 
compensação por meio dos 
anos de contribuição do 
que pela idade para aposen-

tadoria. Aperfeiçoamentos 
desse tipo podem e devem 
ser feitos.

 
Condições para o futuro

O Brasil vive um am-
biente democrático consis-
tente, com razoável pre-
visibilidade e conquistas 
sociais muito relevantes. 
Supondo que a China e a 
Índia permaneçam cres-
cendo como estão – e tudo 
leva a crer que sim – ambas 
continuarão a produzir 

grande valorização das 
commodities. Valorização 
da qual o Brasil pode se 
beneficiar. Mas precisare-
mos estar preparados para 
o oposto. Por essa razão, 
insisto na educação como 
a base na equação de nos-
sos problemas econômicos 
e sociais. Um país com 
boa educação se adapta 
melhor a novas situações. 
O capital humano flui de 
um setor para outro. O 
que não podemos é dormir 
em berço esplêndido numa 
situação de alto preço de 
commodities e desperdiçar 
esses recursos. Ainda temos 
uma parcela expressiva da 
população em condições 
de subqualificação, sem 
capacidade, portanto, de 
aproveitamento pleno no 
mercado de trabalho. Com 
capital humano e capacida-
de de refazer suas políticas 
públicas, o Brasil estará 
melhor. Educação é inves-
timento de longo prazo. •

O articulista é professor da Esco-
la de Pós-Graduação em Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas

aloisioa@fgv.br
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Jihad
Os filhos da

“Logo após concluir a criação do mundo, Deus deparou-se com uma enorme 

quantidade de restos. Eram pedregulhos soltos, de vários tamanhos e que não 

encaixavam com nada. Deus empurrou aquelas sobras despejando-as num 

canto do mundo. Com isto, criou o Afeganistão.”

(Mito pashtun explicativo da origem do Afeganistão)

Marcio Scalércio
Historiador
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As origens do Talibã e de como 
conquistaram o poder no Afeganistão
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Afeganistão, Ahmad Shah Durrani. Em 
1747, o conselho das tribos pashtun, 
a Loya Jirga – escolheu Durrani, do 
ramo Abdali, para o cargo de rei. 
Diz o mito que a principal razão 
que pesou para a seleção de Dur-
rani foi o fato de ele manter-se em 
silêncio ao longo de todo o encon-
tro. Enquanto vários chefes tribais 
enalteciam suas próprias qualida-
des, Durrani quedava-se impassível 
e discreto. Parecia desinteressado 
do assunto e enfadado com toda 
aquela arenga. Um dos líderes da 
Jirga, impressionado por tal com-
portamento, ergueu-se e sugeriu 
o nome de Durrani para o posto. 
Afirmou que o mesmo possuía dois 
importantes predicados para o exer-
cício do cargo: era modesto e jamais 
falava demais. Assim, aclamado pe-
los líderes convencidos por aqueles 
argumentos, Durrani, sempre em 
silêncio, assentiu e tornou-se rei.

Durrani falava pouco e fazia mui-
to. Revelou-se um chefe guerreiro 
de fibra, bem ao gosto dos líderes 
tribais que o elegeram. Durante o 
seu reinado, consolidou a prima-
zia pashtun em todo o Afeganistão, 
combateu e derrotou os exércitos 
da Confederação dos Mahrattas na 
Índia, impôs o controle pashtun sobre 
a Caxemira e seus domínios alcan-
çaram as fraldas das montanhas do 
Tibete. Quando morreu, seu corpo foi 
sepultado numa mesquita situada na 
cidade de Kandahar. Nos anos que 

se seguiram, a mesquita converteu-
-se em lugar de peregrinação dos 
pashtun que devotamente oravam 
em torno da tumba de Durrani, Os 
resultados das proezas de Durrani 
se desfizeram pouco depois de sua 
morte. Mas a impressão deixada foi 
duradoura. Para muitos, os tempos 
de Durrani marcaram a era de ouro 
dos pashtun. 

No século XIX, enquanto os in-
gleses consolidavam seu poderio 
no Subcontinente Indiano, os rus-
sos avançavam céleres pela Ásia 
Central. Direta ou indiretamente 
os dois impérios se digladiavam. 
Além da Ásia Central, os russos lan-
çavam olhares gordos na direção 
dos despojos do combalido Impé-
rio Otomano. Queriam a Crimeia, 
o domínio dos Estreitos e Istam-
bul. Os ingleses criavam-lhes toda 
a sorte de empecilhos. Os russos 
respondiam fomentando encren-
cas na Índia Britânica. No meio da 
bulha, quedava-se o Afeganistão. 

Ao tutelar as áreas do norte do 
Subcontinente Indiano, os ingleses 
dividiram os velhos territórios das 
tribos pashtun. Parte deles vivia go-
vernando o próprio nariz no Afe-
ganistão enquanto a outra parte 
passaria a existir sob a égide da Pax 
Britannica. Os pashtun dificilmente 
se conformariam com isso. Como 
era possível que estrangeiros infi-
éis se metessem em seus negócios. 
Os pashtun eram divididos em ra-

O s ingleses da era co-
lonial os chamavam 
coletivamente de pa-

thans, uma raça guerreira irredutível 
e obstinada que habitava as áreas 
do norte do Raj indiano e o remoto 
Afeganistão. Hoje em dia, quando 
designados desse modo, geralmente 
reagem de forma indignada. O no-
me correto é pashtun. Muçulmanos 
sunitas devotos, faladores da língua 
pashto e que se gabam descender 
dos filhos de Qais, um dos compa-
nheiros de Maomé, o mensageiro 
de Deus, integrante da comunidade 
islâmica original. Em nossos dias, os 
pashtun representam o maior grupo 
étnico do Afeganistão, alcançando 
aproximadamente 44% da popula-
ção. Suas tribos espalham-se pelas 
áreas do Sul do país, com concen-
trações em torno da cidade de Kan-
dahar. Os pashtun vivem ainda em 
grande número no visinho Paquis-
tão – especialmente na Província da 
Fronteira Noroeste, no Vaziristão e 
no Baluchistão. Bastante inclinados 
à carreira das armas, soldados de 
origem pashtun representam 20% 
das Forças Armadas do Paquistão. 

Os pashtun configuram também 
o maior grupo tribal do mundo. As 
tribos pashtun do Afeganistão se 
dividem em dois grandes ramos: os 
Ghilzai e os Abdali – que após o sé-
culo XVIII trocaram sua designação 
para Durrani. Adotaram o nome do 
mais importante rei da história do 
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mos, os ramos em tribos, as tribos 
em clãs – denominados khels – e 
todos obedeciam ao pashtunwali – 
o código de conduta reconhecido 
pelas tribos. O pashtunwali regula-
va as disputas ligadas aos assuntos 
mais importantes da vida: zar, zam 
e zamin – isto é, ouro, mulheres e 
terras. Pelo código, um pashtun que 
se sentisse ofendido, podia buscar 
uma satisfação de sangue, o badal. 
A família e o clã viam-se obrigados a 
prestar solidariedade ao membro que 
exigia o reparo de sua honra. Só as 
crianças, as mulheres e os hóspedes 
estavam livres do badal. Assim, os 
clãs frequentemente se envolviam 
em rixas violentas, que persistiam 
por longo tempo, alimentadas pela 
necessidade da satisfação da honra, 
pelo badal. 

Os ingleses, naturalmente, ten-
tavam limitar ou eliminar as rixas 
nas terras sob a sua tutela. Queriam 
impor a ordem – um tipo de ordem 
totalmente estranha aos usos das 
tribos. Os pashtun resistiam invaria-
velmente a tal interferência nas suas 
tradições. Os russos se aproveitaram 
disso. Forneciam dinheiro e armas 

no suporte dos levantes pashtun. O 
desassossego inglês era infindável. 
Tropas foram estacionadas perma-
nentemente nas regiões do Raj ha-
bitadas pelos pashtun. Mas de nada 
adiantava tentar enquadrar apenas os 
clãs que viviam em território britânico. 
Os bandos de guerreiros, quando 
se viam em apuros, simplesmente 
cruzavam a fronteira e entravam no 
Afeganistão. Lá, sempre contavam 
com o santuário garantido por seus 
parentes. Pashtunwali e badal co-
mo de hábito. Por duas vezes os 
ingleses tentaram resolver de uma 
vez por todas a encrenca afegã e 
tornar o país um Estado amigável 
e dócil governado por um rajá ou 
marajá paralisado pela engorda dos 
subsídios britânicos. Duas Guerras 
Afegãs – 1839/1842, 1878 /1880 – 
duas derrotas inglesas. 

O resultado de tais reveses foi 
um modus vivendi inusitado para os 
organizados ingleses. Dentro dos 
territórios do Raj, os pashtun vive-
riam deixados em paz cuidando de 
seus negócios.1 De vez em quando, 
expedições militares percorriam as 
áreas tribais em força recolhendo 

armas e munições. A fronteira com o 
Afeganistão seria permanentemente 
vigiada, com destaque para a prin-
cipal via de acesso, o famoso Passo 
Khyber. O Exército indiano procurava 
assim filtrar o ir e vir na fronteira e 
conter o contrabando. Porém, o cimo 
dos penhascos íngremes que cer-
cavam o Passo Khyber era território 
dominado pelos indóceis pashtun 
da tribo dos Afridis. Os governos 
britânicos procuravam manter os 
Afridis sossegados por meio da dis-
tribuição de estipêndios regulares 
aos diversos khels da tribo. Porém, no 
momento em que a dinheirama por 
alguma razão secava, as guarnições 
do Exército Indiano e as caravanas 
que cruzavam o passo voltavam a 
ser alvejadas por atiradores Afridis 
que nunca dormiam na pontaria. A 
criativa exploração dos negócios de 
transporte e manutenção do Passo 
Khyber tornara-se um modo de vida 
para muitos Afridis. 

O fim da monarquia e a Jihad contra os soviéticos

No ano de 1973, por meio de 
um golpe palaciano, o rei pashtun 
do Afeganistão, Zahir Shah é der-
rubado do poder por um parente 
e a República é instaurada no pa-
ís. Foi durante ela que a influência 
soviética se intensificou no Afega-

te, mais nada. Quanto ao resto do 
país, a história é muito diferente. 
Os vários grupos étnicos zelavam 
por manter o máximo possível de 
autonomia. Os mais importantes, 
além dos pashtun, são os tadjiques 
– aproximadamente 26%, os haza-

nistão, culminando com a invasão 
em dezembro de 1978.

No Afeganistão, golpes pala-
cianos e invasores conquistando 
Kabul na verdade são capazes de 
resolver quem possui o controle 
da cidade-capital e, rigorosamen-

1. Tudo indica que tal estado de coisas se 
mantém em nossos dias. Os territórios pashtun 
fora do Afeganistão pertencem ao Paquistão. 
Contudo, nas denominadas “Áreas Tribais” 
o governo paquistanês não exerce sua au-
toridade soberana plenamente. 
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ras – 9,3%, os uzbeques – 8,7% e os 
turcomenos – 3,3%. Existem ainda 
pelo menos mais três grupos ét-
nicos – os aimaks, os baluches e 
os nuristanis, mas nenhum deles 
alcança 1% da população.2

Os tadjiques são muçulmanos su-
nitas que falam uma língua derivada 
do farsi – o idioma persa – chamada 
dari. Tradicionalmente a etnia tadji-
que forneceu os mais importantes 
intelectuais, não só do Afeganistão, 
mas de toda a Ásia Central. A his-
tória dourada dos esplendores das 
altaneiras cidades de Samarcanda 
e Bukara foi uma saga artística e 
intelectual basicamente vanguar-
deada pelos tadjiques. Assim sen-
do, o dari é uma espécie de língua 
franca e elegante naquelas plagas. 
As concentrações do povo tadjique 
situam-se no norte do Afeganistão, 
sendo que algumas de suas comu-
nidades se espalham pelo oeste do 
país. Muito embora Kabul seja a ca-
pital, a cidade mais intelectualizada e 
cosmopolita do Afeganistão é Herat, 
no oeste – povoada fundamental-
mente pelos tadjiques. 

Durante a invasão soviética, 
os tadjiques pegaram em armas e 
aderiram ao chamado da Jihad. De 
seu povo saiu o mais talentoso co-
mandante militar dos mudjahede-
en, Ahmad Shah Massoud, o “Leão 
do Panjshir”. Massoud foi aluno de 
um Liceu francês e estudante de 
engenharia. Era um homem muito 
articulado que falava fluentemente 
o dari, o urdu, o pashto, o híndi e 
o francês. Saia-se muito bem em 
inglês também. Durante a guerra 
contra os soviéticos, defendeu com 

sucesso o Vale do Panjshir, sua terra 
natal, ao norte de Kabul. Sovou os 
comunistas e ganhou reputação. O 
Irã, temeroso da consolidação do 
poder russo no Afeganistão, enviou 
armas e equipamento para as tro-
pas de Massoud. Em 1989 as forças 
soviéticas retiram-se do Afeganis-
tão. Três anos depois, Massoud e 
seus tadjiques, aliados aos uzbeques 
conquistaram Kabul derrubando o 
que restava do regime comunista 
aliado aos soviéticos. 

A religiosidade de 
Massoud era ge-
nuína e foi a fonte 

de sua adesão à luta contra os sovi-
éticos. No campo da reconstrução 
nacional, os tadjiques de Massoud 
sonhavam com um novo governo 
afegão que contasse com os repre-
sentantes de todas as etnias do país. 
Não concordavam com a repetição 
de uma mera hegemonia pashtun e 
desconfiavam da interferência pa-
quistanesa e da presença no país 
dos jihadistas árabes – ambos pre-
ferencialmente apoiavam ou com-
batiam ao lado dos grupos mud-
jahedeen pashtun. 

Os hazaras, muçulmanos xiitas, 
descendem de uma combinação en-
tre as linhagens mongol e tibetana. 
Vivem no centro do país e por muito 
tempo foram tratados quase como 
párias pelos demais grupos étnicos. 
Em parte por causa de sua adesão 
ao xiismo, em parte devido a seu 
aspecto físico muito particular que 
não se assemelha com o das demais 
etnias afegãs. Durante a Jihad con-
tra a URSS, os hazaras organizaram 
uma milícia liderada por Karim Khalili. 

Os uzbeques formam um povo 
que, no que tange à arte guerreira 
é temido em toda a Ásia Central. 
Combatem de forma pertinaz, im-
piedosa e ousada. São muçulma-
nos sunitas de fala turca. Na Jihad 
contra a URSS formaram suas pró-
prias milícias que envergavam uma 
tradição de ter guerreado contra os 
russos desde os tempos do czaris-
mo e contra os comunistas desde 
os tempos da Revolução Bolchevi-
que. O Exército Soviético, durante a 
ocupação do Afeganistão, transferiu 
para o país unidades de combate 
uzbeques originárias da República 
Socialista Soviética do Uzbequistão. 
Após a retirada soviética, muitos 
dos uzbeques não afegãos conti-
nuaram no Afeganistão, pois não 
desejavam parar de guerrear. Mu-
daram de lado e aderiram à milí-
cia uzbeque liderada pelo general 
Rashid Dostum. Como foi dito antes, 
aliados aos tadjiques, a milícia uzbe-
que de Dostum assumiu o controle 
de Kabul. Com a posse da capital e 
formando um novo governo provi-
sório, imaginava-se que poderiam 
negociar a partir de uma posição 
de força com os líderes pashtun. 

Um dos problemas é que as tro-
pas uzbeques e tadjiques portaram-
-se muito mal logo que tomaram a 
cidade. Saques foram promovidos, 
mulheres atacadas, prisioneiros eram 
executados sumariamente e pashtun 
da capital foram perseguidos, rouba-
dos e às vezes assassinados. O ou-
tro problema consistia na ação das 
forças políticas e das rivalidades das 
potências daquela região do mun-
do. O governo indiano não assistiria 
impassível ao aumento da influência 
paquistanesa no Afeganistão. Assim, 

2.  Ver: SELLIER, Jean et SELLIER, André. Atlas des 
peuples D`Orient. Paris, La Découverte, 2002. 
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passou a apoiar os tadjiques de Mas-
soud – que contavam também com 
o suporte iraniano – e os uzbeques 
de Dostum. Era a resposta indiana 
à parceria paquistanesa-pashtun. 

Quanto aos pashtun, o seu posi-
cionamento geográfico concentrado 
no Sul do país privou-os de um na-
co na partilha do poder em Kabul. 
O perigo era que pela primeira vez, 
desde os tempos de Emir Durrani, 
os pashtun se encontravam alijados 
do centro do poder. Ao saberem das 
notícias relativas à perseguição contra 
os pashtun de Kabul movida pelos 
tadjiques e uzbeques, imediatamen-
te apontaram suas armas contra os 
donos do poder provisório. A Jihad 
contra os comunistas convertia-se 
em guerra civil. Na época da Jihad 
antissoviética, os pashtun formaram 
uma grande quantidade de milícias 
mudjahedeen. A mais importante de-

las era liderada pelo general Gul-
buddin Hekmatyar, um membro 
da tribo Kharoti do ramo Ghilzai. A 
força de Hekmatyar era provida pe-
lo Paquistão. Durante quase todo 
o período da Jihad, Hekmatyar foi 
considerado “a menina dos olhos” 
do ISI – Inter-service Inteligence – 
o todo-poderoso sistema de inte-
ligência do Exército Paquistanês. 
Boa parte da ajuda americana para 
os freedon-fighters do Afeganistão 
intermediada pelo ISI era despejada 
na milícia de Hekmatyar. 

Portadora de recursos dessa mon-
ta, a milícia de Hekmatyar, porém, 
atuava de forma menos formidável 
do que deveria. Para uns, era porque 
os rapazes do general Hekmatyar en-
tretinham-se mais no ato de tirotear 
contra outros grupos afegãos do que 
combater os russos. Para outros, o 
problema era que na sua senda em 

direção ao poder, Hekmatyar entendia 
como justo o desvio de parcela dos 
recursos para si próprio. Em resumo, 
Hekmatyar não se apresentava como 
uma liderança confiável sequer aos 
olhos dos pashtun. 

Desse modo, o sul do Afeganistão 
foi tomado por uma enorme quan-
tidade de milicianos pashtun bem 
armados e valentões. Combatiam 
entre si pela posse dos vilarejos, 
aeroportos, depósitos de víveres e 
por tudo que podia resultar em al-
guma vantagem. Esqueceram-se de 
suas obrigações em proteger o povo, 
oprimindo-o cruelmente. De forma 
gaiata, apossavam-se arbitrariamen-
te do zar, zam e zamin. Continua-
vam a ostentar o glorioso título de 
mudjahedeen, mas esqueceram-se 
lamentavelmente do Islã. Alguém 
logo iria se encarregar da tarefa de 
ensiná-los a parar de esquecer. 

O Talibã
“Nós combatemos muçulmanos que agem errado. Como poderíamos permanecer quietos quando 

assistíamos a crimes sendo cometidos contra as mulheres e os pobres?” 
(Frase explicativa das motivações para a formação do Talibã proferida pelo mullah Mohammed Omar, no melhor estilo Robin Hood)

Talib significa “estudante do Is-
lã”. Talibã é o plural de talib. Dizem 
no Afeganistão que o iniciador do 
movimento Talibã foi o mullah Mo-
hammed Omar – que continua em 
nossos dias liderando o movimento. 
Omar nasceu em 1959 em Nadesh, 
um vilarejo próximo a Kandahar. Per-
tencia a uma família pobre integran-
te da tribo Hotak do ramo Ghilzai. 

Seu pai morreu prematuramente e 
Omar cedo assumiu o sustento da 
família. Tal qual seus parentes, Omar 
trabalhou nos campos e estudou nu-
ma pequena escola islâmica – uma 
madrassa – próxima a seu vilarejo. 
Identificou-se fervorosamente com 
a religião, decorando com afinco 
passagens e mais passagens do 
Corão. Ao alcançar a idade adulta, 

Omar resolveu tornar-se um mullah 
e abriu uma pequena madrassa. No 
final do ano de 1978, com a inva-
são soviética, Omar aderiu à Jihad. 
Combateu pela milícia do partido 
Khali Hizb-e-Islammi sob o coman-
do de Nek Mohammed. Durante a 
Jihad, Omar foi ferido quatro vezes, 
perdendo um olho e alguns dedos 
das mãos. Em seu grupo de com-
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bate, destacou-se como um exímio 
artilheiro de RPG – arma lança-fo-
guetes anticarro de projeto russo, 
que devido à razoável leveza e fa-
cilidade de uso caiu no gosto dos 
guerrilheiros do mundo inteiro. As 
obrigações da Jihad não impediram 
Omar de contrair matrimônio. Hoje 
em dia sabe-se que no total possui 
três esposas e cinco filhos. 

Com a expulsão dos soviéticos, 
Omar retomou integralmente às su-
as obrigações como mullah. Para os 
pashtun de sua região, as marcas 
de guerra que exibia no corpo eram 
prova inequívoca da intensidade de 
sua fé. Segundo esse modo de pen-
sar, a perda de um olho em prol da 
causa de Deus valia mais do que 
uma sofisticada erudição. Contudo, 
o rumo dos acontecimentos cha-
maria Omar novamente às armas.

A história mais difundida sobre 
a origem do Talibã conta que, em 
meados do ano de 1994, vizinhos 
da aldeia de Singesar procuraram 

Omar para pedir conselho sobre o 
que fazer em face de um grave acon-
tecimento. Nos vilarejos pashtun do 
Afeganistão, esse é um serviço cons-
tantemente solicitado aos mullahs 
devotos – prestar conselho. O grave 
acontecimento era que duas adoles-
centes haviam sido raptadas por um 
grupo de mujahedeen locais. Suas 
cabeças foram raspadas e as moças 
foram levadas para um campo mili-
tar controlado pelos raptores para 
serem estupradas. De acordo com 
a história, Omar não deu conselho, 
resolveu agir. Era um veterano da 
Jihad, e muitos de seus talibã eram 
tão veteranos quanto ele. Reuniu por 
volta de trinta talibã de sua madras-
sa e dezesseis armas. Liderando o 
grupo, atacou de surpresa o campo 
dos raptores, resgatou as meninas 
e, carregando o chefe capturado 
para um dos vilarejos, enforcou-o 
no alto do cano do canhão de um 
tanque para que todos vissem. Ao 
tomarem o campo militar, Omar e 

seus talibã apossaram-se de farta 
quantidade de armas e munições. 
Alguns meses depois, dois coman-
dantes de mudjahedeen enfrenta-
ram-se na disputa pela posse de um 
menino que desejavam sodomizar. 
Na luta que se seguiu, nos bairros 
da cidade de Kandahar, vários civis 
foram mortos. O grupo Talibã de 
Omar resolveu interferir na refrega. 
A ordem foi restaurada, o menino 
libertado e muitos dos mudjahede-
en receberam aquilo que começa-
ra a se tornar a punição de praxe: 
foram enforcados no alto do cano 
dos canhões dos tanques. Daí para 
frente, o Talibã passou a ser regu-
larmente requisitado para mediar 
disputas locais. O prestígio de Omar 
crescia, pois prontificava-se a agir 
sem exigir qualquer recompensa. 
Porém, às pessoas que lhe pediam 
ajuda, determinava que ajustassem 
as suas vidas aos padrões daquilo 
que ele e seus talibã imaginavam 
ser a conduta muçulmana correta. 

No ano de 1993, estava no co-
mando do governo do Paquistão 
a primeira ministra Benazir Bhutto. 
Dois anos antes, a URSS implodira 
e as repúblicas soviéticas da Ásia 
Central tornaram-se independentes. 
Para o Paquistão, uma ampla opor-
tunidade se abria. Havia chance de 
estabelecer sólidos laços comerciais 
e de criar uma rede de influência 

política paquistanesa que envolvesse 
todas as novas repúblicas indepen-
dentes, solidamente muçulmanas 
assim como o Paquistão. Os novos 
países procuravam se libertar da de-
pendência russa e diversificar suas 
relações com o exterior. O Paquistão 
deveria tentar com afinco assumir o 
papel de principal elo entre a Ásia 
Central e o resto do mundo. A mi-

nistra sonhava com uma hegemonia 
paquistanesa. 

A principal via de comunicação 
terrestre entre as novas repúblicas 
e o Paquistão atravessava neces-
sariamente o Afeganistão. Desde o 
período soviético, caminhões cuja 
propriedade pertencia à máfia de 
contrabandistas paquistaneses, fa-
ziam o transporte de mercadorias 

O Talibã e o Paquistão
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uma coisa que todos já sabiam: a 
associação entre o governo daquele 
país e Hekmatyar. Melhor então era 
a postura de manter tais relações 
em discreto banho-maria. 

Na busca de novos 
aliados dentro do 
Afeganistão, de 

preferência pashtun, o ISI ouvira fa-
lar do Talibã. Negociações diretas 
foram abertas entre o serviço de in-
teligência paquistanês e a liderança 
do movimento. Um primeiro passo, 
um flerte de abertura. Ao mesmo 
tempo, garantir boas relações com 
o Talibã parecia ser uma medida 
interessante, especialmente tendo 
em vista o que se passava dentro do 
Paquistão. Ao longo da Jihad contra 
os soviéticos e durante a guerra civil 
que se sucedeu, grande quantidade 
de pashtun fugiram do Afeganistão 
e se instalaram em campos de re-
fugiados dentro do Paquistão. Es-
tamos falando de um número que 
oscilava entre um milhão e meio a 
dois milhões de pessoas. Muitos dos 
homens mantinham-se em perma-
nente vai-e-vem cruzando a fron-
teira para tomar parte na Jihad ou 
mesmo, depois, na guerra civil. Os 
campos eram mantidos pela ajuda 
arrecadada pela ONU, pelo próprio 
Paquistão, ONGs internacionais do 
Ocidente e por doações de diver-
sos governos. No último item dos 
doadores, destacavam-se organi-
zações humanitárias muçulmanas 
sustentadas pelo governo da Ará-
bia Saudita. 

Nos campos residiam milhares de 
crianças das tribos pashtun afegãs. 
Essas crianças foram separadas de 

sua terra natal, das tradições de seus 
khels e vida tribal. Eram os “filhos da 
Jihad”. Se estivessem no Afeganistão, 
durante toda a meninice, teriam sido 
educadas fundamentalmente pelas 
mulheres da família que transmiti-
riam para elas a cultura ancestral. 
Mas nos campos, a responsabilidade 
pela educação das crianças foi as-
sumida pelas madrassas financiadas 
pelo dinheiro da caridade saudita. 
Antes de mais nada, nas madras-
sas, os meninos eram separados das 
meninas. Mesmo o convívio com as 
mães era intensamente reduzido. 
As mulheres adultas dedicavam-se 
em cuidar das crianças de colo, pro-
curar incessantemente comida ou 
simplesmente sucumbiam à dure-
za da vida nos campos e pereciam. 
No final das contas, tudo o que os 
meninos sabiam sobre as mulheres 
era resultado daquilo que lhes era 
contado pelos mullahs. 

As madrassas financiadas pelos 
sauditas eram dirigidas por mullahs 
dotados de parca sofisticação, simi-
lar a do mullah Mohammed Omar, 
o líder do Talibã. Transmitiam uma 
versão do Islã que, na opinião de 
estudiosos muçulmanos de outros 
lugares era tosca e simplificada. Muitas 
vezes a Shariah – a lei muçulmana – 
tinha o seu conteúdo entremeado 
por superficiais interpretações do 
pashtunwali. Na tradição dos pashtun 
enraizados em suas tribos, as pri-
meiras noções do pashtunwali eram 
transmitidas para as crianças pelas 
mulheres. Nos campos os meninos 
só tinham acesso à versão simplória 
e distorcida dos mullahs intelectu-
almente limitados. 

Os textos religiosos a serem es-
tudados nas madrassas dos campos 

ilegais usando o eixo de rodovias 
norte, tendo como ponto de partida 
a cidade paquistanesa de Pesha-
war, entrando no Afeganistão até 
Kabul, dali alcançando a cidade de 
Mazar-i-Charif e então a fronteira 
do Turcomenistão. Tudo dependia 
da distribuição de propinas para 
as autoridades soviéticas e assim 
a coisa fluía. 

Mas nos anos 90, o Afeganistão 
caíra na guerra civil e a rota do norte 
era controlada pelos não confiáveis 
tadjiques, uzbeques e hazaras. Os 
pashtun pertencentes ao governo 
paquistanês imaginaram o uso de 
uma rota alternativa, pelo sul, atra-
vessando, na maior parte, aéreas 
dominadas pelos pashtun. A via 
começava em Quetta, no Paquis-
tão, passando por Kandahar, Herat 
e dali chegando ao Turcomenistão. 
Havia, contudo, dois problemas: o 
primeiro era que Herat ficava numa 
região dominada pelos tadjiques. O 
segundo era que boa parte da es-
trada era controlada por diferentes 
bandos de mudjahedeen pashtun 
que cobravam pedágios dos ca-
minhões e frequentemente assal-
tavam as mercadorias e matavam 
os motoristas. Tudo indicava que 
recorrer ao velho aliado Gulbuddin 
Hekmatyar não iria adiantar muito. 

Parte das tropas de sua milí-
cia mantinha postos de pedágio 
e abusavam dos motoristas. Além 
disso, as autoridades internacionais 
convenceram-se de que Hekmatyar, 
além de comandar um bando de 
saqueadores da pior espécie, era 
responsável por cometer crimes de 
guerra durante o conflito civil afe-
gão. Não seria uma boa ideia para 
o Paquistão a confirmação cabal de 
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de refugiados, refletiam a versão 
do Islã wahabita, uma interpreta-
ção da religião extremamente ri-
gorosa professada pelos sauditas. 
Nas madrassas, como por encanto, 
as velhas canções das tribos, os 
usos ancestrais e a própria vida 
sedimentada na forte solidarie-
dade familiar foi fenecendo nas 

mentes dos meninos. O passado 
da família, do khel e da tribo foi 
substituído por um passado que os 
avós e os pais dos garotos jamais 
viveram. Um novo passado imagi-
nado pelos mullahs incultos, que 
tinha como base uma comunidade 
islâmica original totalmente inven-
tada. Os veneráveis campeões das 

tribos, cujas proezas confirmavam 
os ditames morais do pashtunwali, 
deram lugar aos combatentes da 
Jihad, que seguiam os preceitos 
wahabitas. O talib das madrassas 
dos campos ia se tornando um ti-
po de estudante muito específico 
– um recruta para o movimento 
Talibã do mullah Omar. 

Galgando o poder
“Nós pegamos em armas para alcançar os objetivos da Jihad afegã e salvar  

nosso próprio povo de sofrimentos maiores nas mãos dos auto-proclamados mudjahedeen.  
Nós temos fé completa em Deus, o todo-poderoso. Jamais esquecemos disso.  

Ele pode nos abençoar com a vitória ou nos punir com a derrota.” 
(Declaração do mullah Omar para um jornal paquistanês). 

Os arranjos entre o Talibã e o 
Paquistão avançaram pelo ano de 
1994. Os sauditas logo concretiza-
ram seu entusiasmo pelo movimento 
mandando dinheiro e fornecendo o 
tipo de carro de combate preferido 
nas guerras do Afeganistão con-
temporâneo: centenas pick-ups de 
marca japonesa 4X4. Restava saber 
se o Talibã seria capaz de limpar as 
estradas e proteger os comboios 
de caminhões paquistaneses. No 
mês de outubro daquele ano, o ISI 
transmitiu ao Talibã uma informação 
quanto a existência de um grande 
depósito de armas e munições for-
necidas aos mudjahedeen de Hek-
matyar pelo Paquistão na localidade 
de Spin Baldak. O Talibã atacou o 
posto capturando armas e muni-
ções suficientes para equipar dez 
mil homens. Na mesma época, as 

companhias de transporte do Paquis-
tão, por conta própria, ofereceram 
ao Talibã um polpudo estipêndio 
regular, dezoito mil Kalashnikovs, 
algumas peças de artilharia, mu-
nição e vários veículos militares no 
caso do Talibã se comprometer com 
a abertura das estradas. 

Em 29 de outubro de 1994, os 
paquistaneses organizaram um gran-
de teste. Um comboio de oitenta 
caminhões dirigidos por motoristas 
que haviam pertencido ao Exército 
foi enviado para cruzar a rota do 
sul. No comboio viajava o coman-
dante do ISI na região, o coronel 
Imam. Ao atingir Takht-e-Pul, uma 
área que fica a trinta quilômetros 
de Kandahar, próxima ao aeropor-
to, o comboio foi detido por forças 
lideradas pelos senhores da guerra 
Amir Lalai, Mansur Achakzai e Ustad 

Halim. Os comandantes queriam di-
nheiro e uma parte das mercadorias. 
Desejavam ainda que o Paquistão 
parasse de apoiar o Talibã. 

Em face do problema, o governo 
do Paquistão elaborou três opções 
para liberar o comboio: a) enviar 
o Grupo de Serviços Especiais – a 
força de comandos do Exército Pa-
quistanês; b) ordenar que uma tropa 
de paraquedistas saltasse na área; 
c) solicitar que o Talibã resgatasse 
o comboio. 

Como se tratava de um teste, a 
terceira opção foi escolhida. No dia 
3 de novembro, o Talibã atacou e 
liberou o comboio. Mansur Achazai 
foi caçado deserto adentro, captu-
rado e executado juntamente com 
dez guarda-costas. Desnecessário 
dizer que seu cadáver foi atado pe-
lo pescoço no alto do cano de um 
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canhão etc etc. Na mesma noite, o 
Talibã moveu-se contra Kandahar 
e atacou as forças do principal co-
mandante da cidade, o mullah Na-
quib. Em poucas horas seus dois mil 
e quinhentos homens se renderam. 
O Talibã capturou uma substancial 
quantidade de veículos, armas e mu-
nições. Apossaram-se ainda de seis 
caças MIG-21 e seis helicópteros 
de transporte. Graças ao estímu-
lo paquistanês e saudita, o Talibã 
tornara-se dono da segunda maior 
cidade do Afeganistão, Kandahar e 
assumira o controle do coração do 
país dos pashtun.

Em dezembro de 1994, aproxima-
damente doze mil rapazes afegãos 
e paquistaneses da etnia pashtun, 
oriundos de madrassas situadas na 
Província da Fronteira Noroeste e no 
Baluchistão, portando documentos 
fornecidos pelo governo paquista-
nês, cruzaram a fronteira para se 
unir ao Talibã em Kandahar. No ano 
seguinte, o Conselho de Seguran-
ça da ONU declarou que o Talibã 
representava uma força que pode-
ria restaurar a ordem no Afeganis-
tão. O serviço de inteligência dos 
Estados Unidos – a CIA – pensava 
a mesma coisa. Recebida na Casa 

Branca e indagada pelo presiden-
te Bill Clinton quanto ao envolvi-
mento paquistanês com o Talibã, 
a primeira ministra Benazir Bhutto 
negou peremptoriamente qualquer 
ligação e afirmou que o Talibã era 
um assunto exclusivamente afegão. 

U ma vez em Kandahar,  
o Talibã imediata-
mente declarou a 

imposição de sua versão muito 
particular da Shariah. Todos os ho-
mens deviam andar com a cabeça 
coberta e deixar crescer a barba. O 
teatro e o cinema foram proibidos. 
Nada de música nas rádios ou na 
TV. Nada de competições esporti-
vas em lugar nenhum. Quanto às 
mulheres, a ordem era para que su-
missem, isto é, abandonassem seus 
empregos, ficassem em casa, e no 
caso de terem de circular nas ruas, 
deviam cobrir o corpo inteiro com 
as burkhas. 

A conquista de Kandahar foi ape-
nas o primeiro passo. Com supor-
te saudita e paquistanês, o Talibã 
marcharia adiante. Em Kandahar, 
reuniu-se a Shura – conselho – do 
Talibã. Os conselheiros ratificaram o 

nome do Mullah Mohammed Omar 
como líder supremo. Para o Talibã a 
escolha de Omar não se justificava 
nem pelo fato dele ser um gran-
de orador, nem porque ele fosse 
um excepcional líder militar. Nas 
reuniões da Shura, o mullah Omar 
raramente fala, e na luta, sempre 
cedeu a liderança aos chefes mili-
tarmente mais talentosos. O mullah 
Omar foi escolhido em virtude de 
sua devoção. 

Em termos políticos, à sua ma-
neira, o Talibã perseguiu um objetivo 
revestido de palavras corânicas, mas 
essencialmente movido por fortes 
resquícios de interesse tribal: avançar 
sobre Kabul, deslocar os tadjiques 
e os uzbeques do poder e restaurar 
a supremacia pashtun em todo o 
país. Para a concretização do pro-
jeto, o Talibã, sem sequer esboçar 
um tímido “obrigado”, continuaria 
a aceitar a ajuda dos amigos. Para 
alguns desses amigos mais gene-
rosos, estenderia até as obrigações 
de hospitalidade do pashtunwali. 
Essa é a lógica explicativa do vínculo 
entre o Talibã e Osama Bin Laden. 

O articulista é professor do Instituto de 
Relações Internacionais da PUC-Rio

scalercio@link.com.br
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Como os ovos da serpente marinha 
se aninham no ventre somali

terios
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1

2

ato ou efeito de abordar; 
abordada, abordar

1.1 Rubrica: termo de marinha.
aproximação de duas embarcações, 
bordo com bordo; abalroamento

Abordagem

1.2 Rubrica: termo de marinha.
ato de atracar (um navio a outro) 
ou abordar (embarcação) para 
assaltar e tomar; abalroamento

1.3 Rubrica: termo de marinha.
visita ou busca em embarcação

Derivação: por extensão de sentido.
qualquer tipo de aproximação
Ex.: não tinha coragem de levar a efeito 
a pretendida abordagem à vizinha

3Derivação: sentido figurado.
modo de tratar ou encarar algo

4Derivação: sentido figurado.
visão de um assunto; ponto de vista sobre uma questão; 
maneira ou método de enfocar ou interpretar algo

5 Derivação: sentido figurado.
modo de lidar com algo

Fonte: Dicionário Eletrônico Houaiss, Versão 1.0.5a

O 
ano é 2009. O número é 406. Qua-

trocentas e seis ocorrências de pi-

rataria e roubo no mar apontadas 

pelo relatório anual da Organização 

Marítima Internacional. É mais um 

ponto nas curvas ascendentes da pirataria moderna 

desde seu ressurgimento (lá pelos idos de 1990). Não 

é o maior número já levantado. Entre 2000 e 2006 

houve picos de mais de 450 ataques anuais, boa parte 

deles no Mar da China, na porção oriental do Oceano 

Índico e no Estreito de Malacca1. 

Também não é uma informação confiável. Suspeita-

-se que os registros correspondam a somente 10% 

dos ataques sofridos, em virtude de dois motivos: pri-

meiro, ataques reportados resultam em propaganda 

negativa para as companhias de navegação e aumen-

to nos custos do seguro; segundo, o tempo em que o 

navio permanece parado para investigação se traduz 

em dias de operação perdidos e consequentemente 

lucro cessante. Para grandes navios porta-contêine-

res esse valor pode chegar a US$ 100.000,00 diários. 

Custo especialmente amargo se considerarmos que 

os inquéritos em nada resultam. O que há de novo en-

tão? No passado a maior parte dos ataques ocorria no 

Sudeste da Ásia. Hoje 55% são produto da atividade 

pirata dos somalis. (veja o gráfico 1)

Minha procura inicial pelos piratas começou num 

dos shoppings de Niterói. Subo as escadas rolantes 

e me dirijo ao seu mais populoso covil – as lojas de 

brinquedos. Há piratas em profusão: bonecos articu-

lados, fantasias para crianças, quebra-cabeças, espa-

das, tapa-olhos, livretos coloridos e um outro tanto de 

produtos inspirados nos filmes da franquia Piratas do 

Caribe. A ideia é sedutora: ser pirata é ser aventureiro, 

audaz, conquistar riquezas, desbravar os mares, bus-

car tesouros escondidos. É ser um fora-da-lei quando 

a lei está a serviço de um império opressor governado 

por bebedores de chá que usam perucas engraçadas.

Na Somália também é assim (não me refiro às pe-

rucas). Os piratas são homens bem-sucedidos e por 

alguns admirados. Podem arcar com os custos de 

uma festa de casamento; comprar casas nas regiões 

1.  De acordo o relatório Reports On Acts Of Piracy And Armed Robbery 
Against Ships da Organização Marítima Internacional, ano de 2009.
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mais férteis. Podem morrer no mar, é verdade, mas 

não morrerão de fome. Estão a buscar riquezas de um 

mundo que passa ao largo da costa, em seus grandes 

navios. E que passa ao largo dos problemas africanos 

em suas políticas derivantes.

A pirataria somali adota práticas específicas que a 

distinguem da atividade criminosa em outras regiões 

da África como, por exemplo, o delta do Rio Niger. Os 

somalis sequestram navios e tripulações exigindo pol-

pudos resgates. As companhias são pagadoras costu-

mazes, e as exigências vem pulando da casa dos mi-

lhares para os milhões de dólares ao longo dos anos. 

Parte do dinheiro é reinvestido no negócio, o que vem 

aumentando o alcance e a sofisticação das ações. Há 

registros recentes de hostilidades que alcançaram na-

vios a mais de 1.200km da costa. Alarmante. 

Em torno de 30% do dinheiro obtido é destinado 

aos piratas de fato. O restante é distribuído pela “ca-

deia produtiva”: 10% vão para a comunidade, 10% 

para o grupo armado do qual os piratas são membros, 

20% para o que chamaremos de “empresário” e 30% 

para o patrocinador da empreitada. Cabem esclareci-

mentos sobre os dois últimos.

O empresário é responsável pela articulação de 

todo o suporte exigido pelas complexas operações 

piráticas. Num primeiro momento ele busca um pa-

trocinador – homem ou grupo que investirá todo o 

dinheiro a ser gasto com o aluguel de embarcações, 

armas, munição, radares portáteis, equipamentos de 

comunicação (incluindo telefones satélite), aparatos 

de escalada, alimentos e combustível. Esse recurso 

também financiará a gama de serviços “terceirizados” 

que entrarão em cena depois do apresamento do na-

vio e serão encerrados apenas com o pagamento do 

resgate. É preciso dispor de negociadores poliglotas, 

agentes do setor financeiro (para lavagem de dinheiro), 

seguranças, funcionários públicos corruptos e mante-

nedores dos cativeiros em terra (quando o cárcere não 

é o próprio barco atacado). 

O patrocinador corre todo o risco financeiro, mas as 

suas expectativas de lucro são bastante atrativas. Uma 

operação custa na ordem de US$ 10.000,00. Os res-

gates hoje nunca são menores que US$ 2.000.000,00. 

Considerando a média observada de um ataque bem-

-sucedido para cada quatro tentativas frustradas, te-

ríamos um investimento de US$ 40.000,00 rendendo 

pelo menos US$ 600.000,00.

Gráfico 1
Total de ataques piratas (reportados em 2009)
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Entre os que se fazem ao mar, há igualmente crité-

rios diferenciados para a partilha do espólio. O primei-

ro do grupo a realizar a abordagem recebe uma parte 

maior do pagamento, incluindo porção mais generosa 

dos pertences pessoais roubados da tripulação. Não 

é tarefa fácil escalar os costados dos grandes navios 

mercantes, encarando as possíveis contramedidas, 

como jatos d’água ou, mais recentemente, o fogo das 

equipes de segurança contratadas. É sabido também 

que as famílias dos piratas mortos em ação recebem 

uma espécie de indenização.

De modo geral os alvos preferenciais são os car-

gueiros de granéis líquidos (petróleo e seus derivados) 

e granéis sólidos (minério de ferro, grãos). Esses navios 

contam com tripulações reduzidas, são normalmente 

bem grandes, lentos e, quando carregados, apresen-

tam uma borda livre menor, facilitando o acesso ao 

convés. Transportam hoje em torno de dois terços de 

todas as cargas que circulam pelo mar. Mas como os 

produtos transportados têm baixo valor agregado, os 

fretes são menos rentáveis, correspondendo a somen-

te um terço do que é faturado pelo setor. A maior por-

ção é arrecadada pelas companhias que transportam 

carga geral em contêineres. 

Em torno de 90 % do comércio mundial, em volu-

me, é transportado por via marítima - um negócio de 

um trilhão de dólares onde muitos atores estão envol-

vidos. Armadores, seguradoras, tripulações, proprie-

tários das cargas, países de registro e terminais por-

tuários, compõem o caleidoscópio civil da atividade. 

Embora a Somália não desempenhe papel relevante 

em nenhum desses setores, sua posição geográfica 

permite acesso rápido à rota do Golfo de Aden, a prin-

cipal artéria do comércio marítimo entre a Europa, Ásia 

e Oriente Médio. 

Os ataques assim determinaram o aumento no va-

lor dos seguros, o envolvimento de forças navais nas 

ações de repressão, eventualmente organizadas em 

coalizões internacionais, o uso da rota alternativa, via 

Cabo da Boa Esperança (de sete a dez dias mais lon-

ga) e a discussão sobre alternativas para proteção do 

tráfego mercante, incluindo a possibilidade de armar 

os navios ou de contratar serviços de proteção. Várias 

resoluções do Conselho de Segurança foram editadas 

exortando a participação de todo e qualquer país (com 

capacidade militar na região) a se engajar no combate.

O aumento do preço dos seguros redunda hoje em 

custos adicionais estimados em US$ 400 milhões. 

Projeções indicam que a opção de reorientar um terço 

do tráfego mercante pela rota do Cabo da Boa Espe-

rança resultaria em US$ 7,5 bilhões em custos adi-

cionais. 

Os ataques piratas também atingiram a frota de 

assistência humanitária, prejudicando o envio de ali-

mentos a mais de dois milhões de pessoas. A essa 

conta funesta some os tripulantes mortos, desapare-

cidos, feridos e aqueles que embora tenham sobrevi-

vido ao período de cativeiro, carregarão por anos a fio 

as sequelas da privação de liberdade. Ainda tomando 

2009 como referência, observamos que os criminosos 

somalis foram responsáveis por 90% dos sequestros 

registrados no mar em todo o mundo (veja o gráfico 

2). Em alguns casos, tripulantes foram mantidos como 

reféns por mais de quatro meses.

O uso da força como solução para o problema 

parece ser a única alternativa seriamente debatida 

no âmbito internacional. Os problemas em terra são 

largamente negligenciados como se os atores dessa 

prática criminosa fossem filhos de Netuno e brotas-

sem diretamente do fundo dos oceanos. A Somália é 

um desastre de caráter permanente cujas consequên-

cias extrapolaram os limites continentais invadindo as 

águas adjacentes. A Convenção das Nações Unidas 

para o Direito do Mar, principal provisão legal do direi-

to internacional marítimo não conta com dispositivos 

específicos para lidar com essa situação. O tratado foi 

concebido para salvaguardar os estados costeiros das 

ameaças que vêm do mar, e não o contrário. 

A capacidade somali de policiar as faixas litorâneas 

foi erodida com a derrubada do governo ditatorial de 

Siad Barre em 1991. Os diversos clãs que protagoni-

zaram as disputas internas (e ainda o fazem) transfor-

maram o país numa arena permanente de embates2. 

2. Veja mais em Somalilândia não mora mais aqui, do jornalista Ale-
xandre dos Santos, publicado na edição 32 da Insight Inteligência.
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Essa realidade se tornou mundialmente conhecida 

com o lançamento do filme “Black Hawk down”, do 

diretor Ridley Scott, em 2001. O filme tratava de uma 

operação desastrada conduzida por forças especiais 

norte-americanas na capital do país, Mogadishu, em 

1993. A missão inicial (capturar dois líderes de milí-

cias armadas) transformou-se numa luta desesperada 

pela sobrevivência da tropa diante de uma oposição 

muitíssimo numerosa e fortemente armada. Uma outra 

história igualmente chocante não foi todavia contada – 

a tragédia da pesca ilegal.

Segundo dados da Organização das Nações Uni-

das para Agricultura e Alimentação3, os somalis são 

fortemente dependentes de pescado como fonte de 

proteína. A guerra contra a Etiópia (disputa pelo de-

serto do Ogaden) e duas grandes secas (1974 e 1986) 

pressionaram uma parte significativa da população a 

migrar para o litoral. Esse movimento aumentou a im-

portância da pesca artesanal para os somalis, ativida-

de cujo potencial de produção é estimado em 200 mil 

toneladas por ano.

De acordo com a Convenção dos Direitos do Mar, 

a exploração de recursos vivos é prerrogativa do esta-

do costeiro numa faixa que se estende até 200 milhas 

náuticas do seu litoral (aproximadamente 370 quilô-

metros). Mas este direito é letra fria se o país não con-

ta com forças navais para promover a fiscalização das 

suas águas jurisdicionais e reprimir atividades como a 

lavra indiscriminada e predatória da fauna marinha. O 

Estado falido da era pós-Siad Barre mostrou-se, por-

tanto, presa fácil para os pesqueiros ilegais4.

Estima-se que a atividade movimente entre US$ 4 

bilhões e US$ 9 bilhões anuais. Ela se dá em boa par-

te por meio das “lavanderias” (em analogia à lavagem 

de dinheiro), constituídas por navios de apoio (navios-

-mãe) que coletam e armazenam o pescado, reabas-

tecem os pesqueiros e suportam o revezamento de 

tripulações, dispensando paradas nos portos. Este 

modus operandi impossibilita o rastreamento da ori-

gem dos produtos, o que permite que o pescado ilegal 

seja introduzido de modo invisível no comércio lícito.

3. De acordo com o relatório The State of World Fisheries and Aqua-
culture de 2006.

4. Há fortes indícios de que, além da pesca ilegal, a costa da Somália 
tenha sido vítima outros crimes como descarte de produtos tóxicos.

Gráfico 2
Total de tripulantes sequestrados no mar (2009)
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Usualmente os pescadores locais são rechaçados 

por atos de violência, que vão desde a destruição 

dos aparatos de pesca até o afundamento das suas 

embarcações (normalmente pequenas e frágeis). Na 

região do Golfo de Aden os pesqueiros de bandeira 

espanhola e sul-coreana são os principais suspeitos. 

E, de um modo geral, os governos de países que 

possuem grandes frotas pesqueiras são lenientes no 

controle do setor. O cumprimento da lei não interessa. 

Redundaria em restrições prejudiciais à economia e ao 

abastecimento dos mercados. 

Para fazer frente a essa ofensiva voraz, impiedo-

sa e bem arquitetada, os pescadores se organizaram 

em milícias armadas e passaram a realizar sequestros 

dos pescadores “inimigos”. Aos barcos estrangeiros, 

ilegais como estavam, restava mesmo negociar e pa-

gar os montantes exigidos. Essa forma de represália 

logo se mostrou bastante lucrativa, o que chamou a 

atenção de grupos criminosos para os ganhos poten-

ciais desse novo mercado. Nascia o pirata moderno 

da costa leste africana, que podemos encontrar ainda 

hoje utilizando denominações nacionalistas, como “fu-

zileiros” ou “guarda costeira” somali. Muitos recusam 

o rótulo de bandidos e se apresentam à mídia como 

soldados patriotas.

O mercado da pirataria tem se ampliado a ponto de 

produzir outros fenômenos bizarros como o apareci-

mento de empresas especializadas em “catering” para 

reféns e a venda, por parte das milícias, de participa-

ções nos lucros criminosos (tal como ações numa bol-

sa de valores). O show de horrores se completa pela 

exploração de um outro filão, ainda mais inusitado – a 

oferta de cruzeiros na costa da Somália por empresas 

ocidentais. 

Não meu caro leitor, você não se enganou. Eu disse 

mesmo cruzeiros. Mas perceba que a diversão pro-

posta para essas viagens não está na gastronomia 

ou nas piscinas de água salgada. Está na caça aos 

piratas. Os navios afretados trafegam em baixa velo-

cidade junto à costa somali mimetizando seus pares 

do turismo comum, insinuando-se como alvos fáceis. 

Os piratas se aproximam na expectativa de capturar 

o barco e são surpreendidos pelo fogo de armas au-

tomáticas empunhadas pelos próprios passageiros, 

que atiram sob a orientação de pessoal especializado. 

Um menu variado é oferecido, incluindo fuzis M16 ou 

Ak47, metralhadoras, RPGs e munição traçante. Ócu-

los de visão noturna e petiscos variados estão incluí-

dos. Praticamente um “violence all-inclusive”.

No meio desse faroeste aquático cabe incluir mais 

um personagem. Ele não impunha armas, não ataca, 

não defende, não faz comércio, não pesca. Ele se dá 

por feliz em continuar existindo, e esse é o principal mo-

tivo que o leva para o mar, mesmo que, por infortúnio, 

não saiba nadar. Ele é apenas uma sombra na praia, 

carregando seus poucos pertences, à espera de um 

amontado qualquer de madeira que possa ser precaria-

mente entendido como um barco. Ele, por extenso e em 

letra maiúscula, é um dos SEISCENTOS E SETENTA E 

OITO MIL SOMALIS que já fugiram do país ou mais um 

entre os UM MILHÃO E MEIO DE MIGRANTES SOMA-

LIS deslocados de suas regiões de origem pelas secas, 

inundações, fome e guerras internas ou externas5.

Este êxodo inglório e silencioso nos esbofeteia 

com uma obviedade. Os problemas ocorridos no mar 

têm suas raízes firmemente assentadas em terra. E 

enquanto os atores da comunidade internacional ig-

norarem esta verdade explícita, continuaremos a ver 

os ovos da serpente marinha eclodindo às centenas. 

Todos confortavelmente aninhados no magro ventre 

somali, aquecidos e incubados pela barbárie e a dor. E 

de certo modo alimentados por uma política que prega 

a repressão da pirataria, sem pregar igualmente a re-

pressão dos crimes marítimos que dilaceram o tecido 

social da Somália, especialmente daquela porção que 

tinha nas águas sua última esperança de sustento.

Trata-se de um erro tão grosseiro na abordagem 

do problema que até parece de propósito. Deus quei-

ra que não. Pois aí não se trata mais de pirataria ou 

pesca ilegal. A pauta muda para crime contra a Hu-

manidade.

O articulista é mestre em Defesa e Segurança Civil pela 
UFF e Imediato do submarino Tapajó

bragamartins@gmail.com

5. Fonte: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 
estatísticas disponíveis em www.unhcr.org.



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

70

Ficha 1

Caso: Sequestro do Maersk Alabama 
Navio (nome):  Maersk Alabama (ex-Alva Maersk)

Tipo de navio: Porta-Contêiner
Bandeira: Estados Unidos

Armador: Maersk Line
Deslocamento Padro: 30.662

Calado: 11,7 metros
Lançamento: 1998

Tripulantes: 21
Velocidade: 21 nós

Carga: Geral em contêiner
Rota: Utilizado na Maersk Line’s East Africa 4, seu destino era o porto de Mombasa no Quênia.

Duração do Sequestro: 5 dias
Ocorrência:  Em 8 de abril de 2009, quatro piratas somalis abordaram o navio a 240 milhas 

náuticas da costa (440 km).  Parte dos tripulantes se trancou no compartimento de máquinas e 
desabilitou o sistema de controle da propulsão, deixando o Maersk Alabama à deriva. Um dos 

piratas foi capturado pela tripulação, mas o comandante do navio, Capitão Richard Phillips foi feito 
prisioneiro. Após tentativas infrutíferas de troca de reféns, os três piratas restantes fugiram numa 

das baleeiras do navio levando o Comandante. No dia seguinte o destróier norte-americano  
USS Bainbridge interceptou a baleeira e iniciou tratativas para encerrar o sequestro, sem obter 
sucesso. No dia 12 de abril, com o aval do Presidente Barrack Obama, o Comandante do USS 

Bainbridge determinou que atiradores de elite embarcados matassem os três piratas, o que foi feito 
com disparos a longa distância, coordenados e simultâneos. Não houve chances de reação.  

O Comandante Phillips foi então libertado e enviado para os Estados Unidos.

Ficha 2

Caso: Sequestro do MV Faina
Navio (Nome): Faina (já possui vários nomes anteriores)

Tipo de Navio:  Ro-Ro
Bandeira: Belize

Armador: Kaalybe Shipping Ukraine (Ucrânia)
Deslocamento Padrão: 13.600 toneladas

Calado: 6,7 metros
Lançamento: 1978

Tripulantes: 21
Velocidade: 17 nós

Carga:  33 Tanques T-72, 1 caminhão lança-foguetes, armas diversas  
e 812 toneladas de munição. Todos os itens de fabricação russa.

Rota: Seu destino declarado era o Quênia, mas se dirigia para o Sudão.  
O navio estava engajado em contrabando de armas.  

Duração do Sequestro:  134 dias
Ocorrência: Em 24 de setembro de 2008 o MV Faina foi capturado por um grupo de piratas somali 

enquanto navegava a 200 milhas da costa (370 km). A descoberta da preciosa carga de blindados, armas 
e farta munição fez com que o valor inicial do resgate fosse estabelecido em 35 milhões de dólares.  

Após longas negociações e uma tentativa de descarregar as armas na Somalia (frustrada pela Marinha 
dos EUA), o sequestro foi encerrado em 4 de fevereiro de 2009, com o pagamento de pouco mais de  

três milhões de dólares, lançados de paraquedas.
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A pirâmide da solidão e a 
infidelidade masculina

Quando escrevi sobre a Outra, a amante do 

homem casado, encontrei uma entrevista 

da demógrafa Elza Berquó que se tornou 

fundamental para a minha análise sobre a infidelida-

de masculina. O que mais me despertou a atenção 

foi o que ela chamou de determinismo social, uma 

situação que dá ao homem brasileiro mais chances 

de encontrar novas companheiras até a idade ma-

dura, já que é crescente o contingente de mulheres 

sozinhas. Os homens brasileiros vivem, em média, 

67 anos. Mulheres vivem 75 anos. A maior morta-

lidade dos homens gera um superávit de mulheres.

A demógrafa mostrou que a população brasileira 

está envelhecendo e que a composição da faixa mais 

idosa é majoritariamente de mulheres. Berquó disse 

que, quando se analisa a população com mais de 65 

anos, constata-se que, enquanto 76% dos homens 

estavam casados, só 32% das mulheres estavam 

acompanhadas; 55% eram viúvas, 9,5%, solteiras e 

3,5%, descasadas. Um gráfico, que ela chamou de 

pirâmide dos não casados, mostra que, à medida 

que se avança em idade, o número de homens não 

casados se mantém praticamente constante – 12,5% 

em média, entre os 35 e os 59 anos –, enquanto que 

para as mulheres, nessa faixa, o número das não 

casadas cresce muito, indo dos 20% até os 37%. Na 

faixa dos 60 a 64 anos, 47% das mulheres estão sós, 

o que ocorre com apenas 16% dos homens. Entre os 

65 e os 69 anos, enquanto 19% dos homens vivem 

desacompanhados, 57% das mulheres estão nessa 

condição. Esse fenômeno chamou a atenção de 

Berquó: nossa pirâmide social está se transformando 

em uma pirâmide da solidão, principalmente para 

as mulheres.

Pela primeira vez percebi que a frase tão exaus-

tivamente repetida pelas brasileiras – “falta homem 

no mercado” – é uma realidade demográfica bastan-

te cruel, sobretudo para as mulheres mais velhas. 

Nesse sentido, ser amante de um homem casado 

poderia ser uma das soluções para as mulheres que 

sobram no mercado de casamento, e não um fracasso 

individual ou uma predisposição psicológica, como 

afirmam muitos. Olhando os dados apresentados por 

Berquó, percebe-se claramente que as opções das 

mulheres brasileiras no mercado matrimonial são 

muito piores do que as dos homens, que aumentam 

suas chances quando ficam mais velhos.

A desvantagem da brasileira no mercado matri-

monial é gritante. Elza Berquó mostrou que a norma 

social segundo a qual o homem deve se casar com 

uma mulher mais jovem contribui muito para a exis-

tência da pirâmide da solidão. Ela constatou que os 

homens têm ampla escolha, podendo se casar com 

mulheres de sua idade ou mais jovens. Já as mulheres 

se casam com homens da mesma idade ou com ou-

tros mais velhos. Por esse tipo de escolha, à medida 

que elas envelhecem, suas chances de casamento 

diminuem. Entre os 22 milhões de casais recensea-

dos em 1980, apenas em 9% dos casos a mulher era 

mais velha do que o homem. Nos demais, ela tem a 

mesma idade do homem ou é mais nova. Com esse 

quadro, as mulheres têm até os 30 anos, no máximo, 

chances iguais às dos homens. A partir daí, ocorre um 

determinismo demográfico. Os homens descasados 

têm mais chances de um novo casamento do que as 

mulheres nessa situação. Além disso, a tendência do 

homem separado é se casar com uma mulher ainda 

mais jovem do que a ex-esposa.

A solidão, para algumas mulheres, está associada 

à vergonha, pois, no Brasil, ser uma mulher sem ho-

mem é sinal de fracasso. Para outras, estar só é estar 

desprotegida e insegura, sobretudo economicamente. 

Berquó mostrou que o contingente de brasileiras 

economicamente independentes é pequeno. No en-

tanto, existem aquelas que dizem não sentir solidão 

e que acham ótima a vida sem marido. Mas, como 

admitiu a demógrafa, essa é uma fração muito pe-

quena das mulheres brasileiras que vivem sós. Aqui, 

a realização feminina está atrelada à presença de um 

PÓS-ADOLESCÊNCIA
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marido. Basta dar uma olhada para o que acontece 

na Europa para ver que o número de mulheres que 

escolhem viver sozinhas é cada vez mais significativo 

e crescente.

Berquó levantou a hipótese de que pode es-

tar havendo no Brasil uma poliginia disfarçada. O 

grande contingente de mulheres sem possibilidade 

de casamento daria margem a que elas se unissem 

a homens casados com outras mulheres. Esse défi-

cit de homens poderia estar estimulando as uniões 

consensuais como um mecanismo que permitiria 

que os homens se movessem entre várias uniões 

instáveis, dividindo-se entre diversas mulheres ao 

longo dos anos.

Durante muitos anos atribuí a existência da Ou-

tra a uma espécie de razão prática. Os argumentos 

da demógrafa Elza Berquó sempre me pareceram 

suficientes para compreender por que tantas brasilei-

ras aceitam o papel de amantes de homens casados. 

Esses argumentos me deram pistas para entender os 

motivos pelos quais algumas mulheres parecem ter 

mais chances no mercado matrimonial: juventude, 

beleza, corpo são capitais importantes na disputa 

por um homem.

A análise demográfica postula que uma demanda 

excessiva de mulheres e uma oferta reduzida de ho-

mens explica, em grande parte, a infidelidade mascu-

lina. Quanto mais velhas, mais mulheres competem 

por poucos homens. Quanto mais velhos, mais os 

homens têm escolhas no mercado matrimonial. Pa-

ra grande parte das mulheres mais velhas restariam 

como opções, além de ser amante de um homem ca-

sado, o casamento insatisfatório, a solidão, a relação 

com outra mulher ou buscar parceiros mais jovens 

e de classes sociais mais baixas.

A própria ideia de mercado reforça essa lógica 

utilitarista. Só que essa lógica não explica a exis-

tência de mulheres casadas, mais velhas, que têm 

amantes. Não explica o fato de muitas mulheres 

não aceitarem o papel de Outra ou de esposa traí-

da. Não ajuda a compreender os casos em que os 

homens são fiéis. E, principalmente, não explica 

as motivações masculinas e femininas para a infi-

delidade ou para a fidelidade. É necessário, apesar 

de difícil, buscar uma outra lógica para se ter uma 

visão mais abrangente da infidelidade: uma lógica 

simbólica. São inúmeras as questões que não po-

dem ser respondidas pela mão invisível do mercado.

O desequilíbrio demográfico  
e a infidelidade

Em muitas culturas ocorrem desequilíbrios de-

mográficos com escassez de homens e exces-

so de mulheres. Em algumas, há exatamente 

o inverso: escassez de mulheres e excesso de homens.

Pierre Clastres conta que, desde o começo 

do século XVII, os primeiros missionários jesuítas 

tentaram em vão entrar em contato com os índios 

guayakis. Eles recolheram numerosas informações 

sobre essa tribo e aprenderam, muito surpresos, que, 

ao contrário do que passava entre os outros selvagens, 

existia um excesso de homens em relação ao número 

de mulheres. Eles não estavam enganados, pois qua-

se quatrocentos anos depois foi possível observar o 

mesmo desequilíbrio: em um dos grupos meridionais 

existia exatamente dois homens para cada mulher.

Clastres diz que não é necessário estudar as cau-

sas desse desequilíbrio, mas que é muito importante 

examinar suas consequências. Ao invés de diminuir 

artificialmente o número de esposos possíveis, não 

restava senão aumentar, para cada mulher, o número 

de maridos, isto é, instituir um sistema de casamento 

poliândrico. De fato, todo excedente de homens foi 

absorvido pelas mulheres sob a forma de maridos 

secundários, que ocupam, ao lado da esposa, um 

lugar quase tão invejável quanto o do marido princi-

pal. A sociedade guayaki soube se preservar de um 

perigo mortal adaptando a família a essa demografia 

desequilibrada. O que resulta disso, do ponto de 

vista dos homens?
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Praticamente nenhum deles pode dizer “sua mu-

lher” no singular, uma vez que não é o único marido 

e que a divide com um e às vezes com dois outros 

homens. Pode-se imaginar que, por ser a norma da 

cultura, os homens não são afetados por essa situação 

e não reagem diante dela. Mas os maridos guayakis, 

mesmo aceitando a única solução possível, não fi-

cam conformados. Os lares poliândricos têm uma 

existência relativamente tranquila e os três termos 

do triângulo conjugal vivem em bom entendimento, 

segundo Clastres. O que não impede que os homens 

tenham em segredo, pois nunca falam sobre isso en-

tre eles, sentimentos de irritação e de agressividade 

com relação ao outro marido da esposa.

Pierre Clastres conta o caso de uma mulher 

casada que teve um relacionamento com um jovem 

solteiro. Furioso, o marido bateu no rival e, depois, 

diante da insistência e da chantagem da esposa, con-

cordou em legalizar a situação, deixando o amante 

clandestino se tornar o marido secundário. Aliás, diz 

Clastres, ele não tinha escolha: se recusasse esse ar-

ranjo talvez a mulher o abandonasse, condenando-o 

ao celibato, pois não existia na tribo nenhuma outra 

mulher disponível. A pressão do grupo, cioso de eli-

minar todo fator de desordem, cedo ou tarde o teria 

obrigado a se conformar com o acordo, precisamente 

destinado a resolver esse tipo de problema. Ele se 

resignou a dividir sua mulher com outro, mesmo 

a contragosto. Na mesma época, morreu o esposo 

secundário de outra mulher. A relação do marido 

principal com o secundário sempre tinha sido boa e 

cordial, mas o sobrevivente não dissimulou sua satis-

fação: eu estou contente, agora sou o único marido 

de minha mulher.

Existe uma espécie de defasagem entre essa 

instituição matrimonial que protege a integridade do 

grupo e os indivíduos que ela envolve. Os homens 

aprovam a poliandria porque ela é necessária em vir-

tude do déficit de mulheres, mas a suportam como 

uma obrigação muito desagradável. Mesmo aqueles 

que exercem sozinhos seus direitos conjugais correm 
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o risco de ver, a qualquer momento, esse monopólio 

raro e frágil suprimido pela concorrência de um celi-

batário ou viúvo. Cada marido guayaki renuncia ao uso 

exclusivo de sua esposa em proveito de um solteiro, a 

fim de que a tribo possa subsistir como unidade social.

Ao alienar a metade de seus direitos matrimo-

niais, os maridos tornam possível a vida em comum 

e a sobrevivência da sociedade. Mas isso não impede 

sentimentos latentes de frustração e descontenta-

mento. Eles aceitam partilhar sua mulher com outro 

porque não há outro jeito, mas de evidente mau hu-

mor. Isso significa que, entre os guayakis, um homem 

só é um marido se aceitar sê-lo pela metade, e a 

superioridade do marido principal sobre o secundá-

rio em nada modifica o fato de que o primeiro deve 

respeitar os direitos do segundo.

O marido (e o amante) como 
capital

Como mostrei no livro Coroas, no Brasil, 

ter um marido é uma verdadeira riqueza, 

especialmente em um mercado em que os 

homens disponíveis para o casamento são escassos. 

Utilizei as ideias de Pierre Bourdieu para criar um 

novo tipo de capital, que é extremamente importante 

para as mulheres brasileiras: o “capital marital”. As 

mulheres casadas que pesquisei se sentem muito 

poderosas, pois, além de terem um marido, acredi-

tam que são mais fortes e independentes do que eles 

(mesmo que eles ganhem muito mais do que elas e 

sejam mais bem- sucedidos em suas profissões). Em 

um mercado em que os maridos são escassos, as bra-

sileiras casadas se sentem triplamente poderosas: por 

terem um produto raro e extremamente valorizado no 

mercado; por se sentirem superiores e imprescindí-

veis para seus maridos e, principalmente, por acredi-

tarem que eles são fiéis. Criei uma ideia para pensar 

sobre os discursos, os valores e os comportamentos 

das mulheres brasileiras: o marido como capital.

Pode-se pensar que, no caso de muitas brasilei-

ras que não possuem o “capital marital”, o amante 

fiel é considerado um outro tipo de capital, um 

pouco menos valorizado do que o marido fiel, mas 

ainda desejado.

As mulheres pesquisadas demonstram que 

ter um marido é um valor fundamental. No caso 

de não ser possível ter um marido, ter um amante 

fiel e companheiro é uma alternativa que pode ser 

bastante satisfatória, tendo em vista as outras op-

ções que se apresentam para mulheres mais velhas 

(a solidão, o lesbianismo, o marido traidor ou um 

casamento insatisfatório). Na hierarquia de valores 

das mulheres que pesquisei, a melhor posição é a 

da esposa (com um marido fiel), seguida da Outra 

(com um amante fiel), da mulher que está só e, 

por fim, da mulher casada com um marido que 

tem amante. Esta última, segundo elas, é a posição 

mais insatisfatória. A pior posição para elas é a da 

esposa que não tem uma vida sexual com o marido 

nem outros prazeres, apenas obrigações com os 

filhos e com a casa. Elas preferem ser amantes do 

que serem sós, mas preferem ser sós do que mal 

acompanhadas (com um parceiro infiel).

A fidelidade do amante apareceu como um valor 

ainda mais fundamental para as mulheres mais ve-

lhas. A crença na fidelidade do parceiro, de que são 

as únicas na cama, é básica para que a relação exista. 

Sem essa crença, provavelmente, não conseguiriam 

sustentar por tantos anos este tipo de relacionamen-

to. Elas enfatizam o companheiro maravilhoso que 

conseguiram e como recebem provas constantes 

de que são as únicas em suas vidas. Descrevem a 

situação extremamente desvantajosa das esposas de 

seus amantes, mulheres que aceitam uma situação 

secundária, humilhante e dependente.

A infidelidade é percebida como sintoma de 

uma patologia ou insuficiência da relação. Não é 

uma questão moral ou obrigatória. É uma impos-

sibilidade amorosa. Elas acreditam, ou precisam 

acreditar, que são únicas, especialmente no domínio 
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sexual. As Outras acreditam que em determinada 

fase da vida, particularmente quando estão mais 

velhas, é praticamente impossível encontrar um 

homem heterossexual que não seja casado. Elas 

consideram muito melhor ter um companheiro, 

mesmo casado, do que ficarem sozinhas. Dizem que 

quase todas as suas amigas estão sós ou em casa-

mentos muito insatisfatórios. As Outras gostariam 

de ter um parceiro fiel, se possível sem uma esposa. 

No caso dessa impossibilidade, acham melhor ser 

amante de um homem casado do que uma mulher 

sem um homem ou, pior ainda, uma mulher casada 

com um marido que tem amante.

Na hierarquia das pesquisadas, ficar sozinha está 

acima de ser a esposa traída. Portanto, a figura do 

homem não é incondicionalmente soberana. Apesar 

de o marido ou o amante serem verdadeiros capitais 

para elas, eles perdem completamente o valor quando 

são infiéis. O que reforça a ideia de que a fidelidade 

é o principal valor para as mulheres brasileiras, um 

capital muito mais valioso do que a presença de um 

homem em suas vidas.

A fidelidade como valor

Em 2007, o Datafolha realizou uma pesquisa 

com 2.093 entrevistados, em 211 municípios brasi-

leiros. Para a pergunta: “O que é mais importante no 

casamento?”, os pesquisados responderam: fidelidade 

(38%), amor (35%), honestidade (15%), filhos (5%), 

vida sexual satisfatória (2%) e dinheiro (2%).

Quatro em cada dez mulheres votaram na fi-

delidade como o item mais importante para um 

casamento feliz. Os homens também elegeram a 

fidelidade como o elemento mais importante para a 

felicidade do casamento (37%).

Em uma pesquisa com a mesma temática, 

realizada pelo Datafolha em 1998, 23% dos pes-

quisados declararam que a fidelidade era o fator 

mais importante para o casamento feliz, uma por-

centagem bastante inferior à de 2007. Em 1998, o 

amor foi apontado em primeiro lugar como o mais 

importante (41%), seguido da honestidade (24%). 

Esse dado revela que a fidelidade, com o passar dos 

anos, tornou-se um valor ainda mais importante para 

os casais brasileiros.

Para a questão: “O que é mais prejudicial a um 

casamento?”, a resposta foi ainda mais categórica: 

53% dos pesquisados disseram traição, seguida de 

falta de amor (15%), ciúmes (11%), incompatibi-

lidade de gênios (5%), desemprego (4%), dificul-

dades financeiras (3%), brigas com a família do 

companheiro (3%), vida sexual insatisfatória (1%), 

um dos parceiros gastar demais (1%) e não ter 

filhos (1%).

Os dados do Datafolha comprovam o que tenho 

encontrado em minhas pesquisas realizadas nos últi-

mos vinte anos: a fidelidade é um valor fundamental 

para os casais contemporâneos. Nos mais diferentes 

tipos de arranjos conjugais, inclusive na relação en-

tre o homem casado e a sua amante, a fidelidade é 

um valor básico. Ao analisar os dados da pesquisa, 

a Folha revela a idealização da fidelidade que en-

contrei entre os meus pesquisados, como mostra o 

trecho a seguir:

“Em seu livro ‘Infiel’, a antropóloga Mirian Gol-

denberg, professora do Departamento de Antro-

pologia Cultural da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e também autora do livro ‘A Outra’, 

nota que ‘a idealização da fidelidade permanece 

fortíssima, inclusive nas relações extraconju-

gais’. Ela exemplifica: ‘As Outras acreditam que 

seus parceiros não têm relações sexuais com as 

esposas. Os homens casados acreditam que as 

amantes lhes são fiéis sexualmente. Não só no 

casamento, mas também no adultério, a fideli-

dade é um valor’.”

Uma entrevista com a advogada Priscila Corrêa 

da Fonseca, na mesma matéria, mostra que o motivo 
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mais frequente para a separação é a traição, seguida 

de problemas financeiros e agressões físicas e ver-

bais. Ela diz que quem trai mais é o homem e que a 

iniciativa da separação, por isso, é quase sempre da 

mulher, que tolera menos a traição.

“A mulher trai menos, é verdade. Mas, mesmo 

quando ela trai, os homens preferem fazer vista 

grossa. Contrariamente ao esperado, o homem 

não se preocupa muito em se separar, quando sa-

be que foi traído. Em geral, se ele puder manter 

a rotina, o status quo de casado, prefere manter. 

Essa é uma constatação muito, muito frequente 

no escritório.”

Nas minhas pesquisas, encontrei nos depoi-

mentos masculinos a mesma ideia apresentada pela 

advogada: os homens traídos “preferem fazer vista 

grossa”. Criei, então, a partir da observação desse 

tipo de comportamento – uma espécie de cegueira 

voluntária, consciente e deliberada –, a ideia de “(in)

fidelidade paradoxal”.

Qual é o paradoxo da (in)fidelidade que aparece 

entre os meus pesquisados?

Em primeiro lugar, o valor da fidelidade, mes-

mo quando os indivíduos são efetivamente infiéis. 

Pode-se pensar que é justamente porque os indiví-

duos são, em grande parte, infiéis que a fidelidade 

é um valor.

Em segundo lugar, a fidelidade pode ser vista 

como uma ilusão. Mesmo sabendo que é muito pro-

vável que o parceiro seja ou tenha sido infiel, deseja-

-se acreditar que ele é fiel. Os pesquisados parecem 

querer a ilusão da fidelidade muito mais do que a 

própria fidelidade:

“Mesmo que racionalmente eu saiba que ela 

pode transar com outros homens, eu não quero 

saber. Eu prefiro acreditar que ela sempre foi e 

sempre será fiel. Eu não quero saber, não fico 

buscando provas de traição. Ao contrário, prefiro 

não ficar procurando, pois se procurar vou, com 

certeza, acabar achando. E aí vou ter que tomar 

uma decisão. Não importa se é verdade ou não, 

o importante é que eu acredite que ela é fiel. 

Lógico que ela tem toda a liberdade de não ser. 

Só não quero que a suspeita atrapalhe a nossa 

relação. Nesse caso, acredito muito naquele dito 

popular: é muito mais importante parecer ser 

uma mulher direita do que ser. No meu caso, o 

fato de ela parecer ser fiel já me deixa tranquilo. 

O que não quer dizer que ela é.”

O importante é acreditar na fidelidade, muito 

mais do que ser efetivamente fiel. O depoimento 

de um dos meus pesquisados é exemplar para se 

compreender o paradoxo da infidelidade: o cafajes-
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te, o homem que é mestre em ser infiel, pode ser 

considerado “o homem mais fiel do mundo”, porque 

sabe representar muito bem o papel de homem fiel 

com diferentes mulheres (e não apenas com uma):

“Sabe qual é o maior paradoxo? O cafajeste é o 

cara mais fiel do mundo. Ele é o único que faz 

com que as mulheres se sintam únicas. Cada 

mulher com quem ele se relaciona se sente es-

pecial na vida dele. E é isso o que uma mulher 

quer ser: especial, única, ou melhor, ela quer 

acreditar que é a única. O cafajeste é o único 

cara que consegue transar com dez mulheres 

e fazer com que cada uma das dez se sinta a 

única na vida dele. Não é isso o que as mulhe-

res querem? Serem únicas? Então o cafajeste é 

o cara mais fiel do mundo. É o único que faz 

com que dez mulheres acreditem que ele é fiel 

e que elas todas são únicas. Moral da história: é 

melhor ser cafajeste do que um cara fiel, porque 

elas acreditam mais no cafajeste do que em nós. 

Não é um paradoxo maluco?”

(In)Fidelidade paradoxal: 
discurso ou comportamento?

Quando perguntei, na minha pesquisa com 

1.279 homens e mulheres moradores da cidade 

do Rio de Janeiro, “Quais os principais problemas 

que você vive ou viveu em seus relacionamentos 

amorosos?”, percebi semelhanças e diferenças nos 

discursos femininos e masculinos. De semelhante, 

deve-se destacar que entre os três principais pro-

blemas apontados por homens e mulheres, dois são 

comuns: ciúmes e infidelidade. No entanto, a prin-

cipal queixa masculina foi, basicamente, a falta de 

compreensão. Já as mulheres responderam ciúme, 

infidelidade, egoísmo, incompatibilidade de gênios, 

falta de segurança, falta de confiança, falta de sin-

ceridade, falta de diálogo, falta de liberdade, falta de 

paciência, falta de atenção, falta de companheirismo, 

falta de maturidade, falta de amor, falta de carinho, 

falta de tempo, falta de tesão, falta de respeito, falta 

de individualidade, falta de dinheiro, falta de inte-

resse, falta de reciprocidade, falta de sensibilidade, 

falta de romance, falta de intensidade, falta de res-

ponsabilidade, falta de pontualidade, falta de cumpli-

cidade, falta de igualdade, falta de organização, falta 

de amizade, falta de alegria, falta de paixão, falta de 

comunicação, falta de conversa etc. Algumas ainda 

afirmaram que falta tudo. Enquanto os homens fo-

ram extremamente objetivos e econômicos em suas 

respostas, algumas mulheres chegaram a anexar e 

grampear folhas ao questionário para acrescentar 

mais e mais faltas.
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Outro dado interessante é o diferente posicio-

namento de homens e mulheres no que diz respeito 

à traição. Os homens se justificam por terem uma 

“natureza”, uma “essência” propensa à infidelidade. 

Já as mulheres responsabilizam seus maridos ou 

namorados por elas serem infiéis. Homens dizem 

trair por “natureza masculina”, “instinto”, “vocação”, 

“genética”, “atração física”, “vontade”, “tesão”, “opor-

tunidade”, “galinhagem”, “hobby”, “testicocefalia”. Já 

nas respostas femininas encontrei “insatisfação com 

o parceiro”, “falta de amor”, “para levantar a autoes-

tima”, “vingança”, além de um número significativo 

de mulheres que traem porque não se sentem mais 

desejadas pelos parceiros.

Os dados da minha pesquisa mostram que 60% 

dos homens e 47% das mulheres afirmam já terem 

sido infiéis. Outras pesquisas revelam números ain-

da maiores. Uma pesquisa recente realizada em 11 

países da América Latina mostra que os brasileiros 

são os campeões da infidelidade. Entre os homens, 

o percentual daqueles que dizem já ter traído é de 

70,6%, entre as mulheres é de 56,4%. A mesma pes-

quisa mostra que o Brasil é o país em que homens 

e mulheres têm o maior número de parceiros sexu-

ais ao longo da vida: uma média de 12. (O Globo, 

10/10/2010)

Pode-se notar, ao analisar os dados da minha 

pesquisa, que os homens justificam suas traições 

por meio de uma suposta natureza masculina. Já as 

mulheres infiéis dizem que seus parceiros, com suas 

faltas e galinhagens, são os verdadeiros responsáveis 

por suas relações extraconjugais. No discurso dos 

pesquisados, a culpa da traição é sempre do homem: 

seja por sua natureza incontrolável, seja por seus 

inúmeros defeitos (e faltas) no que diz respeito ao 

relacionamento. Se é inquestionável que, nas últimas 

décadas, houve uma revolução nas relações conju-

gais, pode-se verificar que, na questão da infidelida-

de, ainda parece existir um “privilégio” masculino, 

isto é, ele é o único que se percebe como sujeito 

da traição. Enquanto a mulher, mesmo quando trai, 

continua se percebendo como uma vítima, que no 

máximo reage à dominação masculina.

Os comportamentos sexuais podem ter mudado, 

tendendo a uma maior igualdade, mas o discurso so-

bre o sexo ainda resiste às mudanças. Os discursos 

estabelecem e reafirmam as diferenças de gênero, 

até mesmo quando o comportamento parece recu-

sar essas diferenças. Não estou afirmando que não 

existem diferenças no comportamento sexual femi-

nino e masculino, mas, como sugerem os dados da 

minha pesquisa, elas não são tão grandes assim. O 

que quero propor é que a linguagem da diferença 

não só reforça as diferenças existentes, como parece 

ampliar significativamente o significado de diferenças 

que não são tão grandes como parecem.

Por que homens e mulheres 
traem?

Em um dos meus grupos de pesquisa, uma vi-

úva de 68 anos me disse que está muito feliz, pois 

namora, há mais de dois anos, um homem bem 

mais jovem do que ela. Ele tem 40 anos e é casado 

com uma mulher de 32. Ela contou que eles se en-

contram quase todos os dias da semana, sempre na 

hora do almoço:

“Ele diz que está comigo porque sou carinhosa, 

compreensiva, alegre. Ele me chama de swee-

theart. Eu adoro! Reclama que a mulher dele é 

muito mandona, briga muito, exige demais. Ele 

morre de medo dela. Sabe como ele chama a 

mulher? Madame Min, bruxa, megera... Ele sen-

te falta de carinho, de aconchego, quer alguém 

que cuide dele, que o admire, que o respeite. Sei 

que não é por falta de opção que ele está comi-

go. Então, eu capricho. Estou sempre cheirosa e 

arrumada, sou supercarinhosa, cuido dele, faço 

muita massagem, preparo comidinhas gostosas, 
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sou compreensiva, atenciosa, digo que ele é o 

melhor amante do mundo. Não cobro nada, não 

reclamo de nada. E ele sempre volta para mim.”

Após um debate sobre a questão da infidelidade 

nos casamentos contemporâneos, uma mulher me 

disse: você tem que me entrevistar, eu tenho uma 

Outra. Ela contou que é casada há dez anos, tem 

dois filhos e que sempre achou, e ainda acha, que 

é 100% heterossexual. Só que, disse, está comple-

tamente apaixonada por uma amiga que consegue 

lhe dar tudo o que falta na relação com o marido: 

atenção, carinho, delicadeza, diálogo, amizade, e, 

especialmente, longos e deliciosos momentos de 

intimidade física e emocional:

“Sou heterossexual. Só que nunca consegui ter 

a intimidade que tanto desejo com um homem. 

Eles não sabem dar um abraço aconchegante ou 

escutar verdadeiramente uma mulher. E, quando 

tento explicar a diferença entre uma conversa ín-

tima e uma fala vazia, eles não compreendem. O 

sexo com minha amiga é consequência de horas 

e horas de intimidade. Só com ela consegui ter a 

intimidade que sempre busquei. Nunca me senti 

tão próxima de um homem, nunca me senti tão 

escutada por um homem. Acho que os homens 

são completamente ignorantes em tudo o que 

diz respeito à intimidade.”

Não posso deixar de mencionar a polêmica ques-

tão da traição virtual. Pesquisa recente (O Globo, 

10/10/2010) mostra que, entre 11 países pesqui-

sados na América Latina, os brasileiros são os que 

mais fazem sexo pela internet (53,1% dizem ter tido 

a experiência).

Conheci inúmeros casos amorosos e sexuais que 

começaram pela internet e provocaram intensas pai-

xões, mas, também, causaram extremos sofrimentos, 

ciúmes, separações, instigando uma discussão acirra-

da sobre se as relações que se limitam ao computador 

devem ser consideradas infidelidades ou apenas uma 

nova forma de masturbação estimulada pelas novas 

tecnologias de comunicação. Entrevistei alguns ho-

mens e mulheres que disseram ter uma vida amorosa 

e sexual bastante intensa e excitante com seus aman-

tes virtuais. Eles disseram estar bastante satisfeitos 

com esse tipo de relacionamento virtual, afirmando 

não querer encontrar com seus amantes no mundo 

real ou ter qualquer outro tipo de relação com eles. 

Disseram que as vantagens desse tipo de relação são 

incomparavelmente superiores às desvantagens, tais 

como: poder estar com o amante somente quando 

tem vontade; deletar o amante quando está cansado 

dele; não correr o risco de contrair doenças; não se 

sentir traindo verdadeiramente o cônjuge, já que a 

relação é apenas virtual.

Uma das mulheres que pesquisei se relaciona, 

há quase um ano, com um homem que conheceu 

em um site para estudar inglês. Ele mora em uma 

pequena cidade dos Estados Unidos e ela, no Rio 

de Janeiro. Ele tem 43 anos, ela 47. Falam-se todos 

os dias, algumas vezes chegam a conversar mais de 

seis horas, durante a madrugada. Ela me disse que 

tem muito mais intimidade e diálogo com ele do que 

tem com o marido, com quem é casada há muitos 

anos. Disse que a intimidade foi se construindo ao 

longo dos meses, sem nenhuma expectativa de que 

a relação se tornasse mais séria:

“É um tipo de namoro antigo, uma intimidade à 

distância, por mais paradoxal que possa parecer. 

É uma sedução e uma conquista passo a passo, 

como não existe mais no mundo real. Primeiro 

nos conhecemos, começamos a conversar muito 

só teclando. Depois nos falamos pelo skype, só 

com o microfone. Eu enviei minhas fotos, ele 

enviou as dele. Tudo muito mais lento do que 

se eu estivesse tendo um caso no mundo real. 

Só depois de alguns meses, concordei em ligar a 

minha câmera de vídeo. Hoje, falamo-nos todas 

as noites, quando o meu marido está dormindo 
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ou viajando. É tudo muito romântico. Adoro a 

sua voz, ele adora a minha voz. Fazemos se-

xo, quase todos os dias. Ele fala muito em vir 

para o Brasil, quer se casar comigo. Eu quero 

continuar como estamos. Nunca tive esse tipo 

de conversa tão profunda e íntima com outro 

homem, não sei se porque ele não é brasileiro, 

não sei se é porque só temos isso para oferecer 

um ao outro. Mas não quero correr o risco de 

perder algo tão importante para mim: a nossa 

intimidade. Ele diz que sou a mulher dos seus 

sonhos, que é totalmente fiel a mim, que não 

tem mais ninguém. E quer o mesmo de mim. 

Sei que pode ser só uma fantasia, uma projeção 

e que tudo pode acabar se nos encontrarmos 

no mundo real. Sei que posso não gostar do seu 

hálito, dos seus beijos, do cheiro do seu corpo. 

Mas prefiro a intimidade que temos no mundo 

virtual, do que a intimidade que jamais tive no 

mundo real, mesmo que seja apenas uma ilusão 

de intimidade.”

Pode-se perceber, nos discursos de homens e 

mulheres pesquisados, um verdadeiro abismo entre 

os gêneros quanto ao valor e ao significado da inti-

midade nos atuais arranjos conjugais.

As mulheres reclamam que não conseguem ter 

intimidade com os maridos ou namorados. No entan-

to, quando pergunto para os homens, eles acham que 

têm intimidade com suas parceiras com quem com-

partilham momentos que consideram muito íntimos, 

como fazer sexo, beijar, tocar, ficar nu. Elas reagem: 

essa não é a verdadeira intimidade. Intimidade, para 

elas, é um tipo muito particular de estar juntos, de 

conversar, de escutar, de compartilhar o silêncio, um 

nível mais profundo de comunicação psicológica, da 

ordem da subjetividade.

Os meus pesquisados acreditam em nature-

zas diferentes para homens e mulheres, naturezas 

que geram dificuldades, conflitos e frustrações nas 

relações amorosas. Uma das maiores insatisfações 

femininas, entre as inúmeras citadas, é a impossibi-

lidade de experimentar uma verdadeira intimidade 

com o parceiro. Já no discurso masculino é possível 

perceber que eles se sentem injustamente cobrados 

por não conseguirem corresponder às excessivas de-

mandas das mulheres. Eles dizem que não se sentem 

compreendidos ou aceitos por elas, que se mostram 

permanentemente insatisfeitas e não reconhecem 

seus esforços para responder às ilimitadas e contra-

ditórias exigências femininas.

Chama muito a atenção o fato de as mulheres 

reclamarem da falta de intimidade com seus par-

ceiros, enquanto os homens se queixam da falta 

de compreensão de suas mulheres. Essa parece 

ser a diferença de gênero mais marcante entre os 

meus pesquisados. Do lado feminino, a ânsia por 

intimidade. Do masculino, a busca por compreen-

são. Talvez aqui, nesse descompasso entre os de-

sejos femininos e masculinos, esteja a chave para 

compreender a questão da infidelidade nas novas 

conjugalidades.

A articulista é professora da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro

miriangg@uol.com.br
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vão das almas
Na região de Vão das Almas, Goiás, uma comunidade calunga – descendentes dos quilombolas que ainda 

guardavam hábitos e crenças do período colonial – recebeu a visita do fotógrafo Renan Cepeda. Carioca 

nascido em 1966, fotojornalista, colaborador de algumas das maiores publicações do país, Cepeda decidiu, há 

cerca de 10 anos, dedicar-se integralmente aos próprios projetos, pesquisando técnicas fotográficas incomuns. 

Para registrar as casas abandonadas de Vão das Almas, optou pela light painting – pintura com luz. No lugar 

de equipamentos recentes para valorizar as cores e as vibrações de luz de uma região banhada pelo sol do 

cerrado, fez fotos noturnas com uma câmera alemã analógica, de 1952. Com sua lanterna, iluminou as casas, 

as pessoas, os objetos, a Natureza do lugar. Cepeda riscou a realidade que quis registrar, como forma de 

trazer à luz o que fora esquecido. Sua pesquisa se expandiu para outras regiões, mas a síntese de seu trabalho 

está nas páginas seguintes, com a graça da luz, a força da noite e o lirismo da escuridão.

Agradecimentos: Márcia Mello - Galeria Tempo

Renan Cepeda
Ensaio fotográfico de
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Vando verde e rosa Leandro
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Casa rosa
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útil ter presente na reflexão 

sobre arte popular brasileira 

o processo de formação deste 

povo. Corretamente, o olhar so-

ciológico sublinha a prevalência 

da escravidão e se concentra na 

observação do par senhor-escravo. Há desatenção sobre 

um terceiro personagem social: o povo livre e pobre 

que surgiu e subsistiu a lattere do sistema escravagista. 

A disponibilidade de terras com fertilidade acumulada 

associada ao domínio de técnicas agrícolas primitivas, 

cujas sementes podiam ser auto-produzidas, fez do 

homem livre e pobre do período colonial um produtor 

de auto-consumo. Praticou uma agricultura itinerante; 

pela queima da mata ou do cerrado, dispunha, sem 

restrições de terras agriculturáveis. Alguns animais do-

mésticos, como o boi, o cavalo ou jegue e o cachorro, 

lhe permitiam multiplicar forças nas tarefas agrícolas e 

dispor de um auxiliar para a eventual coleta de proteína 

mediante a caça. O nomadismo da agricultura itinerante 

obviamente reduzia ao mínimo qualquer bagagem. O re-

gistro de suas atividades foi praticamente nulo. É escassa 

a informação histórica sobre este personagem, porém 

ele ainda subsiste em certas regiões muito atrasadas e 

não incorporadas à economia de mercado. É claro que o 

produtor de autoconsumo não é auto-suficiente, porém 

obtém por escambo o que não produz. A feira tradicional 

se impõe como o lugar do escambo e de socialização; ela 

é o espaço por excelência para inspiração e apresentação 

de produções musicais, teatrais, poéticas e literárias. 

Este agricultor produzia algodão e conseguia tecer 

um pano artesanal. Obviamente, também fabricava 

artefatos de madeira. Sua louça era cerâmica de barro 

cozido, com o que passou a produzir uma série de objetos 

utilitários. A cerâmica popular residual continua presente 

como artesanato por todos os cantos do interior do Brasil 

e revela a criatividade singular do artesão – este é o 

caso de mestre Vitalino e seus discípulos, das ceramistas 

do Vale do Jequitinhonha, entre outros. Obviamente, 

este artesanato não prosperou na moderna metrópole 

brasileira, a não ser como peça de decoração domiciliar. 

A peça decorativa, porém, permite perceber o perma-

nente sincretismo destes criadores, que se inspiram nas 

versões dos objetos modernos: o mesmo caboclo que 

monta um jegue pode estar dirigindo uma motocicleta. 

Aliás, a inspiração é alimentada pela difusão da mídia: 

o caboclo no jegue pode estar, inclusive, levando junto 

ao ouvido um rádio de pilha. 

Gosto de arte indo-portuguesa. Certa vez, caiu em 

minhas mãos uma figura religiosa de Santo Antonio 

e cuja fisionomia era a réplica de um modelo comum 

em Goa nos séculos XVI e XVII. Fiz ilações, supondo 

que algum marfim indiano-cristão houvesse circulado 

no passado histórico do Nordeste e que um artesão 

ceramista preservou aquele padrão. Quando conheci o 

criador e lhe perguntei onde se havia inspirado, ele me 

mostrou o exemplar muito desgastado de uma obra 

clássica sobre os marfins de Goa. Os ceramistas não 

abriram mão de suas técnicas seculares, porém tentam 

se adaptar à modernidade. Quem gosta de moqueca 

capixaba sabe que as panelas de argila preta feitas nas 

cercanias de Vitória são ótimas e muito comercializadas 

nas casas que atendem gulosos. 

Quero sublinhar no povo brasileiro a sua excepcional 

abertura a qualquer novidade a que tenha acesso inte-

gral ou parcial e, simultaneamente, chamar a atenção 

à fidelidade dos conhecimentos com os quais subsistiu; 

adapta, com criatividade, o seu saber tradicional e 

plasma, mediante transformações, objetos culturais 

surpreendentes. Quem quiser ter uma visão panorâmica 

da inventividade cerâmica visite o Museu do Pontal (RJ). 

Lá, verá estruturas móveis, acionadas pro barbantes 

escondidos, de figuras de cerâmica reproduzindo um 

desfile de escola de samba e respectivo público nas 
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arquibancadas. Com entalhe em madeira, papel machê 

e gesso o artista popular Raimundo Machado montou o 

prodigioso o Presépio do Pipiripau (MG), obra múltipla 

e articulada nos mínimos detalhes.

urbanização modifica radical-

mente a tradição de subsistir, 

praticando múltiplas atividades, 

porém não retira o homem po-

bre da vida “no fio da navalha”. 

A atividade urbana impõe o uso 

da troca monetária. A subsistên-

cia na cidade exige, para todos os que não conseguem 

inserção assalariada estável, o exercício diuturno de 

obtenção de moeda mediante a comercialização de bens 

e serviços que desenvolve autonomamente. Inicialmente, 

ao começar a estruturação da atual rede de cidades, 

abriram-se oportunidades de produzir mercadorias ou 

extraí-las diretamente da natureza para o mercado. No 

Rio do século XIX, o pescado era artesanal, a caça se 

fez presente na mesa dos senhores urbanos, o capim 

era coletado para a manutenção dos cavalos de carru-

agens, etc. O homem pobre e livre, na periferia do Rio 

de Janeiro, abandonou o escambo e se “especializou” 

em algum produto ou serviço que fazia parte de seu 

arsenal de conhecimentos como auto-produtor. Passou 

para a economia de mercado recebendo moeda por 

sua atividade e adquirindo os outros itens de sua redu-

zida lista de consumo. Com a extinção da escravidão, 

multiplicaram-se atividades artesanais como formas de 

subsistência: tecer, bordar, cunhar, esculpir...

Ao longo do século XX a urbanização e a industria-

lização agigantaram a rede urbana, que hoje absorve 

80% da população brasileira e em suas onze regiões 

metropolitanas habitam 50%. Simultaneamente, houve 

a apropriação (fechamento) de todas as terras ainda 

não ocupadas e foi praticamente extinta a agricultura 

nômade, itinerante. A população se urbanizou, em 

grande parte atraída pelas luzes das cidades, que são 

percebidas como espaços abertos ao desenvolvimento 

de variadas atividades de subsistência. Houve, também, 

expulsão de mão-de-obra do campo, do qual é exemplo 

o bóia-fria que reside em uma habitação urbana precária 

e busca alguma remuneração nos picos de atividade da 

empresa agropecuária. 

Desapareceu a possibilidade de sobreviver por 

autoconsumo. Porém, apesar do dinamismo da industria-

lização brasileira de 1930 a 1980, não houve a criação 

de empregos de qualidade, definidos pela carteira assi-

nada que garanta o acesso aos direitos trabalhistas e a 

possibilidade remota de uma carreira e o desemprego 

disfarçado e o subemprego prosperaram no espaço urba-

no. Existe uma enorme massa popular brasileira que não 

tem acesso aos empregos de qualidade, mas que opta 

pelo espaço urbano, pois nele é possível a “viração” e 

são inúmeras as modalidades de “viração”. Aquele que 

“se vira” é um “empresário de si próprio”. Pobre, cria 

uma estratégia pessoal de subsistência. O dinamismo 

urbano multiplica e transforma as possibilidades de 

subsistência. O povo cria e recria atividades derivadas 

desta dinâmica e se transforma em um dos vetores do 

próprio processo urbano em transformação. 

O consumo de uma comunidade rica gera uma quan-

tidade expressiva de restos: embalagens usadas, restos 

orgânicos, pedaços de metal, de plástico, objetos de vidro 

esvaziados, papel, sucatas etc. Há uma população que 

coleta embalagens e as vende para reprocessamento a 

celulose; restos orgânicos são utilizados para a criação 

clandestina de suínos (bem mais saborosos que os 

alimentados com rações), pedaços de metal e vidro 

são reciclados pelas respectivas indústrias. As matérias 

primas coletadas são vitais para o funcionamento de 
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algumas indústrias. Os ecologistas deveriam ter a maior 

admiração por estes “viradores”, que são os garimpeiros 

de tudo que a sociedade afluente desperdiça. 

ma tradição de reciclagem foi 

a utilização de materiais de 

construção descartados para a 

construção de habitações pobres. 

O “virador” ocupava um terreno 

desprezado pela indústria de 

construção civil ou degradado 

pelos usos urbanos. Nessas áreas, criou as favelas, com 

métodos construtivos e sistema urbanístico peculiares; 

desenvolveu um conjunto próprio de regras institucionais

Sem ter certeza de sua não remoção, utilizava ma-

teriais sem valor. Após a redemocratização, passou a 

adquirir, aos poucos, materiais de construção, fazendo 

uma espécie de carteira de poupança-formiguinha, 

com tijolos, areia, vergalhões etc. O “virador” constrói 

milhões de habitações populares que tem uma série de 

precariedades. 

A precariedade do pobre urbano desenvolveu a 

tradição da “viração” também com o mercado de se-

gunda a enésima mão para eletrodomésticos, móveis e 

veículos. O desejo de fruição do objeto da modernidade 

somente pode ser atendido pela geriatria dos objetos. 

Este é o espaço de criadores surpreendentes. A idade 

média dos tratores e caminhões brasileiros supera, em 

muito, o desejo do fabricante pelo seu sucateamento 

e substituição por um novo modelo. O automóvel de 

tipo fora de linha ou moda permanece em moda para a 

pobreza. O mesmo acontece com eletrodomésticos que 

são “reciclados“. Isto é obra de enorme contingente de 

artesãos autônomos. O mecânico de beira de estrada 

e o lanterneiro preservam os bens duráveis e evitam o 

sucateamento programado pelos fabricantes originais, 

que retiram do mercado peças de reposição. A criativida-

de e a genialidade desses artesãos-geriatras produzem  

peças e substitutos alternativos. Deveriam ser premiados 

pelas indústrias-matrizes, pois esses “viradores” que 

permitem estruturar o mercado da segunda à enésima 

mão, preservando algum valor no bem em uso. Facilitam 

para a elite a compra do novo modelo e alimentam uma 

extensa cadeia de compra e venda do modelo fora de 

moda. Nesse sentido, o “virador” viabiliza a escala da 

grande indústria. 

Qualquer empresário sabe que na sua oficina de 

manutenção de equipamentos tem gênios em atuação; 

que, em muitos casos, são capazes de copiar e até mesmo 

aperfeiçoar equipamentos fabris. O brasileiro “virador” 

aprende, por engenharia reversa, a fazer objetos de gran-

de indústria. O complexo de Nova Serrana, responsável 

pela produção de mais de 50% dos calçados esportivos 

e tênis domina a tecnologia de ponta. Teve origem na 

produção de “genéricos” de tênis de marcas famosas, 

antes contrabandeados do Paraguai. 

O brasileiro pobre tem a cultura da “viração”. Por 

um lado, conserva tudo o que sabe e tem e, por outro, 

mantém os olhos abertos às possibilidades que surgem 

na cidade. Desvela potencialidades e desenvolve novas 

estratégias de subsistência. Em matéria de idioma, 

simultaneamente é conservador e inovador. Sabe o 

idioma e “abrasileira” vocábulos importados e isto é a 

verdadeira defesa do idioma nacional. Assim é quando 

converte o for all em forró; Sítio do William em Ilha, ou 

The top of the Queen em Tepequem, principal garimpo de 

diamantes no estado de Roraima. No baile funk, a música 

Too Much vira a Melô do Tomate. É impressionante o 

contraste da defesa idiomática popular com o processo 

de mutilação e obsolescência que os grupos integrados 

realizam. Toda a juventude ligada à informática utiliza 

termos como printar e deletar. Obviamente, faz questão 
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de lançar ao descrédito o imprimir e o apagar. Foge do 

idioma nacional. O povão é o nosso Camões. 

A cultura da “viração”, combinando conservado-

rismo e saudade com inovação, criou a Feira de São 

Cristóvão, hoje denominada Centro Luiz Gonzaga de 

Tradições Nordestinas, o mais freqüentado equipamento 

da indústria de lazer na América Latina: recebe cerca de 

120 mil visitantes a cada final de semana. Na origem, um 

comércio clandestino de mercadorias do nordeste que se 

converteu em um refeitório aberto com declamação de 

poesias e desafios de repentistas. O sucesso engendrou 

mais de 700 empresas, originalmente de “viradores”. A 

saudade gustativa dos nordestinos mobilizou os cariocas 

e a combinação tradição-inovação é visível nas ofertas 

e nos eventos do Centro.

cultura da “viração” criou o “fla-

nelinha”, desenvolveu um es-

petacular sistema logístico de 

abastecimento de bebidas, chur-

rasquinhos e biscoitos nos locais 

de engarrafamentos rotineiros. O 

virador não só cria a atividade, mas 

também todo o código de conduta necessário para o seu 

bom funcionamento. Essa criatividade faz transposições 

de procedimentos da sociedade afluente para as suas 

criações de subsistência, como exemplo, adotou das buti-

ques o procedimento em fila dos vendedores de biscoitos 

e bebidas nos engarrafamentos: o que vendeu vai para 

o final da fila de vendedores naquele engarrafamento. 

Conheço uma “firma” de guardadores de carros que se 

apresenta nos locais aonde ocasionalmente possa haver 

uma concentração de veículos: pesquisa formaturas, 

casamentos, lançamento de livros, concursos e eventos. 

Cultura, no sentido antropológico, tem na arte popu-

lar apenas um dos seus ingredientes. O povo brasileiro 

é culto e afastou o risco do enrijecimento folclórico: 

conserva, recicla, inventa, inova, nas suas condições de 

pobreza. A Festa de São João vem de um passado rural 

remoto. Hoje, virou um espetáculo popular estratificado 

por faixas etárias e múltiplo em atividades paralelas. O 

sincretismo urbano combina a medicina moderna com 

as garrafadas e com os “passes” de variadas seitas 

religiosas.

A grafitagem é arte popular tendente à assinatura 

de autor. Claramente inspirada no desenho japonês 

dos comics, faz dos muros e das empenas espaço de 

demonstração de qualidades criativas e de ousadia 

atlética. Entre si, os grafiteiros se conhecem pelos res-

pectivos símbolos e a hierarquia surge pela criação de 

novas formas e conquista de lugares de difícil acesso. 

O desenho japonês está convertido numa arte popular 

que ocupa espaços desvalorizados/abandonados e 

hoje ganham sua personalidade.  Numa sociedade de 

massa, é uma forma de reinventar identidades. Talentos 

individuais tem emergido da grafitagem.

Não resisto à referência ao futebol, assimilado dos 

ingleses, e em cujos primórdios o esforço era de chutar 

a bola. O brasileiro desenvolveu um estilo de dominar a 

bola e criou diversas modalidades inexistentes no esporte 

original. É um esporte que permite desde improvisar o 

campo, fazer a bola de meia, organizar o time amador lo-

cal, promover encontros amistosos entre times vizinhos... 

É uma fábrica de talentos e permite a alguns emergir da 

pobreza. A capacidade brasileira de absorver o que vem 

de fora está evidenciado à musicalidade que produziu 

o único rock “nacional”. A música funk de protesto se 

converteu em uma das modalidades de dança preferidas 

pela juventude. A rapidez da assimilação e a antropofa-

gia do “virador” faz com que o pintor de botequim lance 

mão de regras renascentistas, barrocas etc. Este padrão 

estético do “virador” afasta o risco de enrijecimento e 

de ossificação folclórica da cultura popular. 
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m uma sociedade ex-escravagista, 

que não generalizou o ensino público 

universal e gratuito, que não realizou 

reforma agrária, que não facilitou a 

moradia urbana regularizada, que 

não deu cobertura plena às neces-

sidades de saúde da população, que 

pratica uma justiça complexa, cara, tardia e de difícil 

entendimento, é fácil inferir que o pobre urbano neces-

sita de identidade. Não a consegue na fábrica, nem no 

escritório (apenas os felizardos têm carteira assinada). 

Até a Constituição de 1988, a polícia podia deter qual-

quer subempregado ou desempregado sob a alegação de 

vadiagem e dispunha de 24 horas para “averiguação“. 

Na prática, quem não tinha carteira assinada estava 

sujeito ao arbítrio policial. 

O lugar de moradia tem uma essencialidade para o 

brasileiro “virador“: “lá, todo mundo me conhece e eu 

conheço todo mundo”. A frase está na boca popular que 

declara um amor pelo lugar de moradia, ou seja, pela 

identidade construída nas relações de vizinhança. Isto 

confere ao brasileiro popular a importância ao convívio. 

Duas fórmulas de conviviabilidade são predominantes: 

a comunidade religiosa (o templo como uma família 

não consangüínea) e a festa. A festa organizada sem 

profissionalismo, movida a trabalho voluntário, sustenta 

uma comunidade de espetáculo e aproxima, de forma 

intensa, os moradores do lugar. O lugar está por trás do 

Brasil das festas. 

Acho fascinante e já escrevi sobre a evolução do 

cheeseburguer em X-Tudo. O mais interessante é que, 

agora, em Blumenau, na Oktoberfest, existe o X-Tudo 

alemão. No Rio, o hot dog se converteu em algo deno-

minado “podrão”, que agrega múltiplos ingredientes 

à salsicha solitária original. A engenhosidade popular 

do virador criou o piquenique urbano, improvisado em 

qualquer esquina. Com horror ao desgaste diário no 

sistema de transporte coletivo, com baixo poder aquisi-

tivo, os vizinhos se cotizam para fazer um churrasco na 

esquina próxima à casa e combinam com o botequim 

o fornecimento da bebida gelada em troca do acesso 

ao banheiro. 

O crescimento medíocre dos últimos 30 anos tem 

excitado a criatividade popular, porém ao mesmo tempo 

tem desapropriado nichos de subsistência. A criação de 

empresas licenciadas para a guarda de carros estaciona-

dos destrói oportunidades de ser “flanelinha”. O mate 

da praia, vendido em galões e passível de ser misturado 

com limonada, é objeto de desejo de fabricantes de 

refrigerante. O picolé artesanal é perseguido. 

Entretanto, a metropolitanização, o consumo de 

drogas proibidas, a explicitação da criminalidade violenta 

tiveram o efeito curioso de gerar empregos formais no 

setor de segurança. Um óbvio derivativo deste cenário 

é o fortalecimento de religiosidade associada à convi-

viabilidade no lugar. 

Em resumo, o Brasil tem um povão surpreendente em 

seu tradicionalismo e sua rápida assimilação de trans-

formações. Algumas de suas criações se incorporam à 

vida nacional, outras tornam difícil o amadurecimento da 

sociedade política. O virador acha que a atividade política 

é “viração” e, assim sendo, não dá vida às organizações 

partidárias nem nelas pratica sua criatividade. Uma das 

regras não escritas do virador é respeitar a “viração” 

alheia e ver se obtém alguma beirada – isto explica a 

comercialização de seu voto –. Por esperteza, faz seu 

censo familiar e se apresenta como cabo eleitoral. Um 

mês depois da eleição, não se lembra mais do candidato 

que lhe comprou os votos. 

O articulista é ex-presidente do BNDES e ex-reitor da UFRJ, onde 

continua em atividade como professor emérito.
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Entre 1991 e 2009, o gasto pri-

mário do governo central (inclusive 

transferências a estados e municípios) 

aumentou de 13,7% para 22,6% do 

Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil. 

Apesar desse crescimento de quase dez 

pontos percentuais do PIB nesses quase 

vinte anos, o esforço de equilíbrio fiscal 

aumentou a partir de 1999, quando o 

país passou, sistematicamente, a gerar 

superávits primários para pagar os juros 

das dívidas interna e externa. 

Infelizmente, o outro lado da moeda 

de uma economia que aumentou sua 

poupança ao mesmo tempo em que 

expandia os seus gastos é uma carga 

tributária crescente. De 1970 a 1992, 

a carga tributária no Brasil flutuava em 

torno de 25% do PIB e essa carga subiu 

para cerca de 36% do PIB no período 

recente. Como se aprende nos livros de 

economia, “não há almoço grátis”, e o 

aumento da carga tributária no Brasil é 

reflexo do crescimento dos gastos. 

Dado que o padrão do crescimento 

do gasto público no Brasil desde o início 

da década de 1990 foi expressivo, para 

onde foi esse dinheiro? Quais contas 

precisam ser controladas? O custeio do 

governo federal está descontrolado? 

Este texto procura responder a essas 

perguntas por meio de uma análise 

das contas fiscais do governo federal 

desde 1991. Na seção seguinte, faz-se 

uma rápida análise da relação entre 

crescimento e gastos sociais. A seção 

três detalha as contas fiscais de 1991 

até 2009, investigando se com a eleição 

de um governo de centro-esquerda, em 

2002, houve maior expansão do gasto 

púbico ou se esse novo governo apenas 

reforça um padrão de crescimento dos 

gastos que já vinha sendo observado ao 

longo dos anos 90. 

A seção quatro detalha o cresci-

mento do gasto público para o período 

mais recente, a partir de 1999, para 

deixar mais claro os dilemas envolvidos 

no crescimento dos gastos públicos no 

Brasil. A tese básica dessa seção é que, 

apesar de existir na sociedade brasileira 

uma percepção de inchamento do 

Estado brasileiro e de desperdícios 

que poderiam ser combatidos por um 

choque de gestão, argumenta-se que 

o crescimento maior do gasto público 

decorre de um modelo econômico 

baseado em aumentos sucessivos de 

gastos sociais e reajustes reais do salário 

mínimo. Nessa seção desenvolve-se o 

conceito de custeio restrito para mostrar 

que o potencial de economia decorrente 

de um maior “controle do custeio” é, em 

princípio, pequeno. 

Mansueto  Almeida
Economista
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a última seção deste trabalho, resume-

-se de forma simples os principais 

dilemas para o controle da expansão 

dos gastos públicos e destaca-se que 

a decisão de controle da expansão do 

gasto público é uma decisão política. 

Não existe um tamanho ótimo de 

gasto público (% do PIB), tampouco 

um tamanho ideal de carga tributária 

em relação ao PIB. O gasto público em 

uma sociedade e, consequentemente, 

o tamanho da carga tributária são de-

cisões políticas que refletem a escolha 

social do modelo de desenvolvimento 

de uma determinada economia. O 

papel do economista é mostrar e 

explicar esse dilema, deixando para a 

sociedade por meio do exercício plano 

da democracia a escolha do que fazer. 

gastOs sOciais e crescimentO

Antes de começarmos a análise 

das contas fiscais, são necessárias 

duas advertências. O propósito deste 

artigo não é sugerir um “padrão 

adequado da expansão dos gastos 

públicos”. A decisão quanto à veloci-

dade de expansão dos vários tipos de 

gasto público é uma decisão política 

que reflete escolhas de um governo 

democrático. Como o debate fiscal é 

desnecessariamente confuso, levando 

a diagnósticos muitas vezes incorretos, 

o objetivo deste artigo é tornar mais 

claro o padrão do crescimento do 

gasto fiscal desde o início dos anos 

90, deixando para o leitor a tarefa de 

como se posicionar nesse debate. 

Além disso, não existe um padrão 

ótimo de expansão de gastos fiscais, 

tampouco tamanho ótimo de Estado 

(% do PIB). A sociedade de cada país 

decide o tamanho do Estado base-

ada em escolhas que refletem, por 

exemplo, a extensão dos programas 

sociais, gastos com saúde e educação. 

A sociedade de países como Alema-

nha, França e Itália fizeram opção de 

ter Estados com extensa rede social 

e com sistemas de saúde universais, 

o que implica uma carga tributária 

elevada (por volta de 40% do PIB) ao 

invés de países como os EUA, onde a 

menor carga tributária (cerca de 25% 

do PIB) reflete, entre outras coisas, o 

acesso limitado a serviços de saúde 

– mais de 45 milhões de americanos 

não têm acesso a serviços de saúde. 

É cada vez mais comum afirmar 

que, quanto maior o tamanho do 

Estado, medido pelos gastos do go-

verno como % do PIB, maior será a 

carga tributária e de convencional” ela 

carece de base empírica. Lindert (2004) 

mostra que, para um grupo de países 

hoje de alta renda, a correlação entre 

transferências sociais e crescimento 

do PIB per capita (ou nível do PIB per 

capita) é basicamente zero1. Como 

normalmente o tamanho do Estado 

(% do PIB) está ligado ao aumento 

das transferências sociais, o autor 

chega à conclusão de que maiores 

1. Os gastos sociais considerados pelo autor 
incluem os benefícios para os idosos, seguro de-
semprego, pensões públicas sem contribuição, 
subsídios a moradias populares, programas de 
combate à pobreza inclusive transferências de 
renda; e gastos com saúde pública. 

PÓS-CRISE
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gastos sociais que aumentam o peso 

do Estado na economia não ocasionam, 

necessariamente, menor crescimento2. 

2. Embora isso possa parecer contraintuitivo, 
Lindert (2004) explica que o aumento do 
tamanho do Estado está ligado a maiores 
transferências cujo o efeito esperado sobre o 
capital humano é dúbio. Maiores gastos com 
educação e saúde, por exemplo, podem tornar 
a mão de obra mais produtiva e contribuir 
para aumentar o crescimento da economia. 
Na opinião do autor, o que pode atrapalhar 
o crescimento da economia é muito mais o 
padrão de tributação ou o excesso de gastos 
que não seja com educação e saúde. 

décadas associadas ao crescimento 

do Estado no pós-guerra, a correlação 

chega mesmo a ser positiva, o que 

significa que países mais ricos que 

passaram a gastar mais com políticas 

distributivas e passaram a crescer até 

mais rápidos. 

A evidência empírica mostrada 

acima nos leva a concluir que não há 

nenhum dilema envolvido na expansão 

dos gastos públicos, desde que essa 

expansão se dê, prioritariamente, por 

Se existisse uma correlação tão 

direta entre crescimento dos gastos 

sociais, tributação e redução do cres-

cimento, a tabela 1 deveria mostrar 

uma forte correlação negativa tanto 

para o crescimento do PIB per capita 

quanto para o valor do PIB per capita 

na média simples calculada desde o 

final do século XIX. Mesmo quando 

se investiga a correlação entre gastos 

sociais e crescimento do PIB e nível do 

PIB per capita, tem-se que, em várias 

Tabela 1 
Correlaçao entre transferências sociais e PIB  
em 18 países, 1880-2000

 Crescimento do  PIB 
 PIB per capita per capita

1880s 0,10 -0,18
1890s 0,34 -0,05
1900s -0,23 0,09
1910s 0,12 0,31
1920s -0,24 0,49
1960s -0,17 -0,07
1970s 0,14 0,00
1980s -0,07 0,12
1990s (a 2000) 0,01 0,12
média simples 0,00 0,09
De 1880 a 1910 -0,02 -0,18
De 1960 a 2000 -0,11 -0,07

Fonte: Peter Lindert (2004), pp. 17, tabela 1.3.

Os 18 países que constam nesta tabela são Austrália, 
Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, 
França, Alemanha, Grécia (a partir de 1960), Irlanda, 
Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 
Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. 
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meio de transferências sociais. Na 

verdade o debate é um pouco mais 

complicado do que isso. Primeiro, a 

lição maior da breve evidência acima 

baseado em Lindert (2004) é que o 

“Estado social” que protege aqueles 

mais necessitados não significa que 

essa proteção será paga com menor 

crescimento. A história dos países com 

forte sistema de proteção social mostra, 

no entanto, que esses países aumenta-

ram seus gastos sociais à medida que 

cresciam e é por isso que Peter Lindert 

fala do “paradoxo de Robin Hood”, 

quando o esforço de redistribuição dos 

ricos para os mais pobres é menor nos 

países que mais precisam. 

egundo, os países desenvolvidos 

da Europa com sua vasta rede de 

proteção social tiveram o cuidado de 

aumentar sua rede de proteção social 

e financiá-la de tal forma a não preju-

dicar o crescimento do PIB. Isso é uma 

política de ajuste fino já que o excesso 

de tributos para alguns setores ou po-

líticas que distorçam os incentivos ao 

trabalho e acumulação podem afetar 

o crescimento do PIB. No caso do 

Brasil, por exemplo, Lindert afirmou 

em entrevista à revista Veja (edição 

1.920 de 27/08/2005) que apesar 

dos gastos sociais elevados, eles não 

são muito eficientes já que acabam 

favorecendo aos que não são pobres 

como seria o caso dos elevados gastos 

com previdências (pública e privada). 

Assim, haveria ainda em países como 

o Brasil e na America Latina em geral 

espaço para melhorar o seu sistema 

de distribuição de renda, independen-

temente do tamanho do Estado e do 

nível da carga tributária. 

Por que o crescimento do Estado 

de bem-estar social é algo mais re-

cente que caracterizou o século XX? 

A resposta direta a essa pergunta está 

ligada à expansão da democracia ao 

longo do século XX. À medida que os 

menos favorecidos tiveram voz mais 

ativa no processo político, passaram 

a demandar maiores gastos sociais e 

políticas mais distributivas. Em alguns 

casos, a relação entre democracia e 

gastos sociais é explicada pela “teoria 

do eleitor mediano” (ver Black, 1948). 

Por exemplo, se ordenássemos todos 

os eleitores brasileiros de acordo 

com o seu nível de renda familiar, os 

políticos em eleições majoritárias para 

ganhar as eleições com metade mais 

um dos votos se comprometeriam 

com as políticas desejadas pelo eleitor 

mediano. 

A teoria do eleitor mediano ajuda 

a explicar po rque estados demo-

cráticos passam a gastar mais com 

o social. No entanto, nem sempre 

essa teoria funciona. No caso dos 

Estados Unidos, por exemplo, Alesina 

e Glaeser (2005) mostram que esse 

país foge à regra do eleitor mediano 

por vários motivos, entre os quais, a 

questão racial que permeou a classe 

trabalhadora ao longo do século XX; 

o que dificultou a união da classe 

operária e sua organização política 

como ocorreu na Europa. Ou seja, ao 

contrário dos países da Europa em 

que a classe trabalhadora pobre se 

identifica independentemente da sua 

cor, nos EUA os pobres brancos não 

se identificam com os pobres negros 

e, assim, não há uma uniformidade 

de preferências e os pobres brancos 

chegam a voltar em políticos do par-

tido republicano que defendem cortes 

dos programas sociais que afetam o 

bem-estar dos trabalhadores mais 

pobres qualquer que seja sua cor. 

Essa falta de identificação dos pobres 

explicaria, na opinião desses autores, 

a crescente desigualdade na economia 

americana desde 1973 e o fato de os 

EUA serem um dos países de menor 

rede de proteção social e de menor 

carga tributária do mundo entre os 

desenvolvidos.

 Adicionalmente, Krugman (2008, 

pp.192-194) aponta que, além da 

questão racial, há ainda a diferença 

de renda entre o eleitor mediano nos 

EUA a renda da família mediana. De 

acordo com esse autor, a renda do 

eleitor mediano nos EUA é maior do 

que a renda da família mediana por-

que os mais afluentes comparecem 

mais às votações do que os eleitores 

de menor renda e também pelo fato 

de muito das pessoas de baixa renda 

nos EUA serem imigrantes ilegais que 

não podem votar. Outros fatores como 

a forte queda do índice de sindicali-

PÓS-CRISE
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zação dos EUA3 também contribuiu 

para que os eleitores de menor renda 

participassem menos ativamente do 

processo eleitoral, já que os sindicatos 

ajudavam na mobilização dos traba-

lhadores americanos. 

No caso do Brasil, as eleições são 

obrigatórias e não há uma divergência 

entre os mais pobres por questões 

raciais. Assim, em uma economia tão 

desigual como a do Brasil, o eleitor 

mediano tem um nível de renda muito 

abaixo da renda média e esse eleitor é 

usuário dos serviços públicos de saúde 

e educação, além de esse eleitor ser 

uma pessoa de baixa qualificação que 

demanda proteção social do Estado. 

Assim, pela teoria do eleitor mediano, 

seria natural esperar o crescimento do 

Estado no Brasil (gastos sociais) em 

decorrência do processo de redemo-

cratização pelo qual passou o Estado 

brasileiro, a partir da primeira metade 

da década de 80. Como se argumenta 

em seguida, isso foi exatamente o que 

aconteceu a partir da Constituição 

Federativa do Brasil de 1988, que 

inaugura um período no qual o país 

começa, sistematicamente, a expandir 

os gastos com transferência sociais.

gastO PúblicO nÃO FinanceirO  

dO gOvernO Federal: 1991-2009

Há no Brasil uma percepção 

comum do crescimento do Estado 

brasileiro pós 1988. No entanto, essa 

percepção está muitas vezes ligada a 

um crescimento rápido e excessivo 

3. O percentual de assalariados filiado a sin-
dicatos nos EUA passou de 30,4%, em 1960, 
para 13,5% em 1999. (ver tabela 5, Krugman, 
2008 pp. 151). 

do que se chama de gastos correntes. 

É quase consensual entre analistas 

econômicos e a imprensa em geral 

que o crescimento do gasto público 

no Brasil tem sido excessivo e que 

há uma urgência para se controlar o 

crescimento excessivo do custeio, para 

que se possa aumentar o investimento 

público sem que sejam necessários 

novos aumentos da carga tributária. 

De 1991 a 2009, o gasto público do 

governo central (inclusive transferên-

cias a estados municípios) passou de 

13,7% para 22,3% do PIB, um cresci-

mento de quase 0,48 ponto percentual 

do PIB a cada ano. Uma extrapolação 

linear simples desse comportamento 

para 2020 mostra que, se essa tendên-

cia se mantivesse pelos próximos dez 

anos, o gasto público não financeiro 

do governo federal seria de 27,6% 

do PIB em 2020, o que exigiria novos 

aumentos de carga tributária ao longo 

dos próximos anos. Esse cenário, no 

entanto, é altamente improvável por 

pelo menos três motivos. Primeiro, a 

economia brasileira nos últimos anos 

vem crescendo a um ritmo mais do 

que o dobro do observado nos anos 

da década de 90 e, assim, há espaço 

para que o crescimento do gasto públi-

co ocorra e ao mesmo tempo diminua 

seu peso no PIB. Segundo, a expansão 

do gasto público puxado fortemente 

por transferências sociais tende a ser 

arrefecer ao longo dos próximos anos, 

já que o número de pessoas e famí-

lias fora dessa rede social é cada vez 

menor e, assim, esses gastos passarão 

a ser determinado mais pelos valores 

dos benefícios do que pela expansão 

no numero de beneficiários. Terceiro, 

uma economia com maior crescimen-

to como tem sido o caso do Brasil 

no século atual leva, naturalmente, a 

um arrefecimento na demanda por 

programas sociais. 

Por outro lado, se continuarem os 

fortes reajustes do salário mínimo real 

e dada a necessidade de aumentar o 

investimento público no Brasil, não é 

certo que o gasto público no Brasil 

será decrescente como percentual 

do PIB ao longo dos próximos dez 

anos. Assim, para entender os custos 

e benefícios da expansão do gasto 

público faz-se necessário, antes de 

tudo, ter um bom diagnóstico do por-

quê do crescimento tão expressivo do 

gasto público após a promulgação da 

Constituição Federal de 1998. A tabela 

2 começa responder a essa pergunta. 

Para o período mostrado na tabela 

2, que é o período relevante para se 

entender a expansão do gasto público, 

já que foi neste período que houve 

uma quebra na estabilidade de mais 

de vinte anos de carga tributária em 

torno de 25% do PIB no Brasil (1970-

1992), pode-se notar de imediato que 

os gastos com os benefícios do INSS 

foram aqueles que mais cresceram: 

3,7 pontos percentuais do PIB ou 43% 

do aumento total. O que mais preo-

cupa é que, apesar da reforma parcial 

do Regime Geral de Previdência 

Social feita no governo FHC, quando 

foi instituído o fator previdenciário, 

essa conta continuou crescendo e 

no governo do Presidente Luis Inácio 

Lula da Silva já cresceu em um ponto 

percentual do PIB. 
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22,3

27,55555556

15,6

Gráfico 1 
Gastos não financeiros do governo federal mais transferências e estados 
e municípios 
% do PIB (1991-2020)

Fonte: Tesouro Nacional e Almeida, Giambiagi e Pessoa (2006). 
De 2010 a 2020, utilizou-se uma extrapolação linear simples. 

Tabela 2
Gastos não financeiros do governo federal mais transferências e estados e municípios 
% do PIB (1991-2009)

 Transferências a Pessoal Benefícios Outros Total 
 estados e municípios  INSS

1991 2,6 3,8 3,4 3,9 13,7
1991-1995 2,7 4,6 4,5 3,8 15,6
1996-2000 3,2 5,0 5,7 5,0 18,9
2001 3,5 4,8 5,8 5,0 19,1
2002 3,8 4,8 6,0 5,0 19,5
2003 3,5 4,5 6,3 4,4 18,7
2004 3,5 4,3 6,5 4,8 19,1
2005 3,9 4,3 6,8 5,3 20,3
2006 3,9 4,5 7,0 5,5 20,9
2007 4,0 4,4 7,0 5,8 21,1
2008 4,4 4,4 6,6 5,6 21,0
2009 4,1 4,8 7,1 6,3 
22,3 
Crescimento 1991-2002 1,2 1,0 2,6 1,1 5,8
Crescimento-2003-2009 0,3 0,0 1,1 1,3 2,8
Crescimento 1991-2009 1,5 1,0 3,7 2,4 8,6

Fonte: Tesouro Nacional e Almeida, Giambiagi e Pessoa (2006). 
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Ao contrário do que se poderia 

esperar, dada as análises diária da 

imprensa, apesar do crescimento do 

gasto com pessoal (% do PIB) na pri-

meira metade dos anos 90, esse gasto 

cresce pouco na segunda metade da 

década de 90 e na década atual não 

passa de 4,8% do PIB, pico observado 

em 2001, 2002 e 2009 de acordo com 

dados oficiais do Tesouro Nacional. 

Ademais, conforme destacado por 

Giambiagi (2006), mesmo o aumento 

do gasto com pessoal de 1% do PIB 

quando comparado ao início dos anos 

90 é explicado integralmente pelo 

crescimento do gasto com inativos, que 

passou de 0,9% do PIB em 1991 para 

2,2% do PIB na segunda metade dos 

anos 90. Nem mesmo o crescimento 

do número de funcionários públicos 

ao longo do governo Lula quebrou 

esse pico de 4,8% do PIB de gastos 

com pessoal ativo e inativo da união. 

As transferências a estados e a 

municípios aumentaram no período 

em 1,5 ponto percentual do PIB, 

mas desde 2003 houve uma forte 

desaceleração dessas transferências. 

No entanto, parte dessa suposta de-

saceleração decorreu da forte queda 

da receita em 2009. De 2003 a 2008, 

essas transferências haviam crescido 

quase 0,9 ponto percentual do PIB. 

Por outro lado, a tabela 2 mostra 

de forma clara que, além dos benefí-

cios do INSS, o outro item da despesa 

não financeira que se destaca são os 

gastos agrupados na categoria “ou-

tros”. Essa conta é a segunda de maior 

crescimento de 1991 a 2009, com 

crescimento superior a dois pontos 

década de 90; e d) novas verbas 

para a recuperação e construção de 

estradas, que se traduziram na época 

em aumento das disponibilidades 

do Ministério dos Transportes. No 

governo atual, a expansão do OCC 

está fortemente ligada à expansão dos 

gastos com os programas sociais como 

será explicado a seguir. 

Em resumo, ao contrário do mito 

do inchamento do Estado brasileiro, 

uma análise rápida do crescimento das 

despesas do governo federal desde o 

início dos anos 90 nos mostra que essa 

expansão se concentrou no aumento 

dos benefícios da previdência social 

(INSS) e no crescimento de uma série 

de programas sociais, inclusive maio-

res gastos com educação e saúde. Esse 

padrão de crescimento das despesas 

não financeiras continuou e se inten-

sificou no governo atual, tornando 

o debate do controle da expansão 

do gasto público um debate muito 

mais complicado, já que a aumento 

do tamanho do Estado está ligado à 

política de gastos sociais e previdência, 

um tipo de política que, geralmente, 

traz benefícios eleitorais.

gastOs nÃO FinanceirOs dO 

gOvernO central de 1999 a 2009  

e O cUsteiO restritO4

Esta seção procura fazer uma aná-

lise dos principais itens das despesas 

correntes do governo federal de 1999 

a 2009, separando o aumento dos 

gastos correntes que decorreu do 

aumento de gastos discricionários 

4. Esta seção se baseia em análise anterior de 
Almeida e Pessoa (2010). 

percentuais do PIB e, ao contrário de 

todas as demais contas, cresce ainda 

mais no governo atual 2003-2009 (1,3 

ponto do PIB), ante 1991-2002 (1,1 

ponto do PIB). Esta conta é identifica-

da nos relatórios do Tesouro Nacional 

como outras despesas de custeio e 

capital (OCC) e inclui os investimentos 

públicos, programas de transferência 

de renda exclusive previdência, gastos 

com educação, saúde e as despesas 

com material de consumo do governo 

(despesas com viagens, xérox etc.). 

ssim, para entender o crescimento 

real do gasto público faz-se necessá-

rio abrir essa conta o que será feito 

na análise da sessão seguinte para 

expansão do gasto público desde 

1999. Sabe-se, no entanto, que o 

crescimento dessa conta desde 1991 

é explicado pelos seguintes fatores 

(ver Almeida et al., 2006): a) despesas 

assistenciais, que se expandiram con-

sideravelmente com o aparecimento 

dos gastos com a LOAS (Lei Orgânica 

de Assistência Social: Lei No 8.742 de 

7 de dezembro de 1993); b) gastos 

com reforma agrária; c) incremento 

dos compromissos com a educação, 

em função das políticas setoriais na 
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daqueles gastos que tiveram origem 

na expansão da cobertura dos pro-

gramas sociais, do aumento com a 

folha de pessoal, aposentadorias e 

pensões. Essa divisão das despesas 

não financeiras nos permite ter uma 

ideia mais concreta das categorias do 

gasto público que estão crescendo e 

os dilemas envolvidos no seu controle.

asicamente, as contas fiscais divul-

gadas todos os meses pelo Tesouro 

Nacional trabalham com a seguinte 

divisão: 1- pessoal e encargos sociais; 

2- benefícios previdenciários (INSS); 

3- custeio e capital; 4- transferências 

do Tesouro ao Banco Central; e 

despesas do Banco Central. A conta 

custeio e capital é subdividida em 

quatro subcontas: 1- despesas do 

FAT; 2- subsídios e subvenções eco-

nômicas; 3- benefícios assistenciais 

(LOAS e RMV5); e 4- outras despesas 

de custeio e capital (OCC). Recente-

mente, a partir de 2006, as despesas 

com investimento passaram a ser 

descriminadas pelo Tesouro Nacional 

na conta de OCC. 

Apesar do maior detalhamento 

5. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e 
Renda Mensal Vitalícia (RMV). 

lhamento da metodologia no anexo 

I deste artigo). 

Com as correções acima, pode-se 

construir os dados para o gasto públi-

co não financeiro do governo federal 

de 1999 a 2009, separando do custeio 

geral, os gastos do INSS, custeio da 

saúde e educação, e gastos sociais. 

Adicionalmente, como o foco desta 

seção é entender os gastos sobre o 

controle direto do governo federal, as 

tabelas 3 e 4 excluem as transferências 

para estados e municípios. Todos os 

valores foram corrigidos para 2009 

pelo IPCA. 

Quais as principais conclusões 

que podem ser tiradas das tabelas 3 

e 4? Em primeiro lugar, a despesa não 

financeira do governo federal de 1999 

a 2009 passou de R$ 284,3 bilhões 

para R$ 574,8 bilhões; um crescimento 

de R$ 290,4 bilhões ou de 4,28 pontos 

percentuais do PIB, mesmo quando 

se exclui as transferências a estados 

e municípios. Não há por que as des-

pesas crescerem mais do que o PIB. 

É possível ter uma folga fiscal para 

novos gastos, quando o PIB cresce 

de forma mais rápida e ainda assim 

manter ou diminuir os gastos públicos 

como % do PIB como já destacado 

acima. Por exemplo, se a despesa 

do governo federal não financeiro 

(exclusive transferências a estados e 

municípios) fosse hoje a mesma de 

1999, equivalente a 14,06% do PIB, 

isso representaria uma despesa real de 

R$ 440,7 bilhões; ou um aumento de 

R$ 156,4 bilhões em relação à despesa 

de 1999 e um valor de R$ 134 bilhões 

inferior ao valor efetivamente gasto 

das contas fiscais feitas pelo Tesouro 

Nacional desde 2006, gastos sociais 

importantes como os recursos do Bol-

sa Família, as despesas do Ministério 

da Saúde com o Fundo Nacional de 

Saúde (FNS)6, gastos do Ministério 

da Educação com o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) que financia o programa 

nacional do livro didático, transporte 

escolar, alimentação escolar, entre 

outros gastos vinculados à educação, 

ficam “escondidos” na rubrica geral 

OCC. Esse nível de agregação dificulta 

um acompanhamento mais detalhado 

dos gastos públicos, já que o aumento 

de recursos para o SUS ou para me-

renda escolar é equiparado ao gasto 

com passagens aéreas, compra de 

material de consumo etc. 

É justamente para evitar o proble-

ma acima que este artigo introduz o 

conceito de “custeio restrito”, formado 

pelos gastos de custeio (GND-3) 

quando se retiram as seguintes contas 

do OCC com base no Sistema de Ad-

ministração Financeira (SIAFI): 1-gas-

tos com aposentadorias, reformas 

e pensões do INSS; 2-gastos sociais 

(benefício mensal ao deficiente e ao 

idoso, outros benefícios assistenciais, 

outros benefícios de natureza social 

(PIS/PASEP e seguro desemprego), 

outros auxílios financeiros a pessoas 

físicas (Bolsa Família); 3- despesas 

de custeio do Ministéio da Educação 

e Saúde com o FNDE e FNS; e 4- 

distribuição de receitas (ver o deta-

6. O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor 
financeiro na esfera federal dos recursos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

PÓS-CRISE
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Tabela 3
Gastos não financeiros do governo federal (R$ milhões de 2009 – IPCA)

 Despesa Pessoal INSS Custeio Custeio Gastos Investimento Outros 
    restrito saúde e educ. sociais

1999  284,31   90,51   111,18   43,81   15,07   11,91   10,16   1,67 
2000  305,15   96,52   117,90   43,81   19,03   12,33   13,87   1,68 
2001  331,27   104,02   125,39   48,69   19,72   14,12   17,52   1,82 
2002  344,33   105,16   130,21   50,39   19,75   16,99   20,06   1,78 
2003  344,36   102,64   144,99   43,94   20,96   20,25   9,26   2,32 
2004  374,27   105,22   158,16   45,95   25,99   27,10   9,09   2,76 
2005  411,55   109,76   173,76   51,70   28,02   32,54   13,09   2,69 
2006  458,67   121,72   191,05   53,23   30,76   38,93   20,17   2,81 
2007  495,33   128,55   204,68   54,85   35,36   44,73   24,42   2,75 
2008  517,63   136,47   208,16   51,66   39,07   49,15   29,49   3,62 
2009  574,72   151,65   224,88   57,86   43,28   58,86   34,14   4,05 

Fonte: Tesouro Nacional e SIAFI, Elaboração: Mansueto Almeida

1/ Custeio Restrito calculado pelo detalhamento do GND-3, despesas pagas. Base de dados em access da execução orçamentária  
anual da Câmara dos Deputados. 

2/ Dados para investimento de 1999 a 2005 retirados de Gerardo (2009). Dados de 2006 a 2010 do Tesouro Nacional.  
Os dados de investimento incluem a execução dos Restos a Pagar (RAP). 

3/ a conta “outros” representa as despesas do BACEN e transferências do Tesouro ao BACEN.

Tabela 4
Gastos não financeiros do governo federal (% do PIB) -1999-2009

 Despesa Pessoal INSS Custeio Custeio Gastos Investimento Outros 
    restrito saúde e educ. sociais

1999 14,06% 4,47% 5,50% 2,17% 0,75% 0,59% 0,50% 0,08%
2000 14,44% 4,57% 5,58% 2,07% 0,90% 0,58% 0,66% 0,08%
2001 15,28% 4,80% 5,78% 2,25% 0,91% 0,65% 0,81% 0,08%
2002 15,75% 4,81% 5,96% 2,30% 0,90% 0,78% 0,92% 0,08%
2003 14,97% 4,46% 6,30% 1,91% 0,91% 0,88% 0,40% 0,10%
2004 15,33% 4,31% 6,48% 1,88% 1,06% 1,11% 0,37% 0,11%
2005 16,11% 4,30% 6,80% 2,02% 1,10% 1,27% 0,51% 0,11%
2006 16,78% 4,45% 6,99% 1,95% 1,13% 1,42% 0,74% 0,10%
2007 16,85% 4,37% 6,96% 1,87% 1,20% 1,52% 0,83% 0,09%
2008 16,51% 4,35% 6,64% 1,65% 1,25% 1,57% 0,94% 0,12%
2009 18,33% 4,84% 7,17% 1,85% 1,38% 1,88% 1,09% 0,13% 

Fonte: Tesouro Nacional e SIAFI

OBS: ver notas da tabela 1. 
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Tabela 6
Investimento público do setor público (1995-2009) – R$ milhões

Ano União Estados e FBCF da adm. (C) Estatais FBCF do setor (E) 
  municípios pública (% PIB) federais público (% PIB) 
 (A) (B) (C)  (D) (E=C+D)

1995 2.710 11.776 14.486 2,05 11.446 25.932 3,67
1996 2.991 15.366 18.357 2,18 12.338 30.695 3,64
1997 3.700 14.290 17.990 1,92 14.175 32.165 3,42
1998 4.147 19.425 23.572 2,41 13.124 36.695 3,75
1999 2.857 13.695 16.552 1,55 8.366 24.918 2,34
2000 2.781 17.483 20.264 1,72 9.283 29.547 2,51
2001 5.398 19.128 24.525 1,88 11.212 35.737 2,74
2002 6.590 26.328 32.918 2,23 16.591 49.509 3,35
2003 3.270 22.992 26.263 1,54 18.665 44.928 2,64
2004 4.055 27.719 31.774 1,64 19.695 51.468 2,65
2005 7.005 28.655 35.660 1,66 21.827 57.487 2,68
2006 8.935 37.899 46.834 1,98 23.371 70.205 2,96
2007 11.459 37.233 48.692 1,83 29.125 77.817 2,93
2008 13.673 55.269 6.894 2,29 42.637 11.1579 3,71
2009* 19.873 57.719 77.592 2,48 59.841 137.433 4,38

Taxas médias por período de governo (proporção do PIB):
FHC 1    2,14   3,62
FHC 2    1,85   2,73
Lula 1    1,70   2,73
Lula 2    2,20   3,68

* Estimativa preliminar para estados e municípios considerando RREO de outubro de 2009
Fonte. Tabela 1, Gobetti, S. (2010)

Tabela 5
Gastos sociais – R$ milhões de 2009 e % do PIB

 1999 2002 2009

Benefício mensal ao deficiente e ao idoso  2.900,72  0,14%  5.045,43  0,23%  18.711,41  0,60%
Outros benefícios assistenciais  404,17  0,02%  280,80  0,01%  231,96  0,01%
Outros benefícios de natureza social  8.586,78  0,42%  10.345,43  0,47%  26.843,22  0,86%
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas  18,16  0,00%  1.318,22  0,06%  13.073,10  0,42%
Gastos sociais  11.909,84  0,59%  16.989,88  0,78%  58.859,69  1,88%
 
Fonte: SIAFI
Elaboração: Mansueto Almeida
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em 2009. Em outras palavras, o gasto 

público nos últimos 11 anos poderia 

ter crescido em quase R$ 16 bilhões 

ao ano e seu valor em relação ao PIB 

ainda seria o mesmo de 1999. 

As despesas com pessoal crescem 

no período de 4,47% do PIB em 1999 

para 4,84% do PIB em 2009. Embora 

esse valor para 2009 seja apenas um 

pouco acima daquele observado em 

2002 (4,81% do PIB), não há por que 

essa conta acompanhar o crescimento 

do PIB ou crescer mais do que o PIB. 

Se tivéssemos mantido o peso dessa 

conta nos últimos dez anos, isso re-

presentaria uma economia de R$ 11,3 

bilhões. Ou seja, teria sido possível dar 

aumentos substanciais aos servidores 

públicos e mesmo assim economizar o 

equivalente a quase um Bolsa-Família. 

No entanto, como já destacado na 

seção anterior, os gastos com pessoal 

cresce pouco pós-1995 (% do PIB) e, 

assim, não se pode dizer que o au-

mento do gasto público com pessoal 

seja o grande vilão do aumento do 

gasto público. 

As tabelas 3 e 4 não deixam 

dúvidas de que, o aumento do gasto 

público em 4,28 pontos percentuais 

do PIB nos últimos onze anos, cerca 

de 3 pontos percentuais (70% do 

aumento) decorre dos gastos do INSS 

e dos gastos sociais. Essas duas contas 

foram afetadas tanto pela política de 

crescimento da cobertura dos progra-

mas quanto pela política de reajuste 

do salário mínimo, que é a base para o 

pagamento dos benefícios dessas con-

tas. A tabela 5 detalha o crescimento 

dos gastos sociais para 1999, 2002 e 

2009. O Bolsa Família aparece na con-

ta “outros auxílios financeiros a pesso-

as físicas”: R$ 13 bilhões ou 0,42% do 

PIB; um custo muito pequeno frente 

aos benefícios já comprovados deste 

programa na redução da pobreza e no 

pequeno vazamento desse programa. 

Os gastos sociais como proporção do 

PIB praticamente triplicam de 1999 a 

2009, o que mostra ser a expansão 

desses gastos um dos principais mo-

tivos por trás da forte expansão dos 

gastos públicos. 

Além dos gastos sociais, os gastos 

de custeio (FNDE e FNS) específicos 

do Ministério da Educação e da Saúde 

também cresceram nos últimos onze 

anos. Em especial, a conta que puxa 

o crescimento são os gastos com o 

SUS. O custeio do Sistema Único de 

Saúde passa de R$ 11,1 bilhões em 

1999 para R$ 34,8 bilhões em 2009, 

praticamente dobrando sua participa-

ção no PIB. Como se sabe, a tendência 

dessa conta é de crescimento, pois de 

acordo com a Emenda Constitucional 

No 29 de 2000, os gastos com saúde 

devem crescer pelo menos igual ao 

crescimento do PIB nominal.

O investimento público apenas re-

centemente quebrou a barreira de 1% 

do PIB. O crescimento do investimen-

to público (% do PIB) é de apenas 0,5 

ponto percentual de 1999 a 2009, mas 

quando comparado a 2002 (0,92% do 

PIB), o crescimento é insignificante. A 

base de 1999 não é uma boa com-

paração para o investimento porque 

tanto naquele ano quanto em 2003, 

o aumento do superávit primário foi 

inflado pela queda do investimento 

público executado, como pode ser 

observado na tabela 6, de Gobetti 

(2010), que mostra os fortes cortes no 

investimento público em 1999 e 2003. 

A tabela 6 mostra também, que apesar 

do crescimento da carga tributária, o 

investimento do setor público (União, 

estados e municípios) em 2009 foi de 

apenas 2,48% do PIB, valor um pouco 

acima de 2.05% do PIB de 1995. Essa 

é uma conta que deverá aumentar 

substancialmente nos próximos anos 

já que o Brasil tem se cumprir o 

cronograma de investimentos de im-

portantes eventos internacionais com 

os quais se comprometeu (Copa do 

Mundo e Olimpíadas).

o entanto, a surpresa maior da tabela 

4 é a queda do custeio restrito como 

proporção do PIB de 1999 a 2009. Ao 

contrário do senso comum, essa conta 

passou de 2,17% (R$ 43,8 bilhões) do 

PIB em 1999 para 1,85% do PIB (R$ 

57,8 bilhões) em 2009. Em 2008, essa 

conta havia chegado ao seu menor 

valor (% do PIB) nos últimos onze 

anos: 1,65% do PIB. É claro que há 

sempre espaço para reduzir os gastos 

de custeio restrito pelo aumento da 

eficiência, mas essa conta não parece 

ser a explicação por trás do forte 
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Gráfico 2 
Salário mínimo real – 1999-2010 (outubro)

Fonte: IPEADATA
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Gráfico 3 
Gastos com função saúde em 2010 (Jan./out.)

Fonte: SIAFI, 2010. 
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Gráfico 4 
Carga tributária total (% do PIB) – 1991-2008

Fonte: IPEADATA

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

24,4

34,9

Em
 R

$



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

119OuTuBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2010

crescimento do gasto público não 

financeiro do governo federal nos 

últimos onze anos. 

essa rápida análise das contas públi-

cas pode-se destacar duas principais 

conclusões. Primeiro, o crescimento 

expressivo da conta “programas so-

ciais” coloca um grande dilema para 

o governo e para a sociedade: não há 

como controlar a expansão dos gastos 

públicos sem diminuir a velocidade de 

expansão desses gastos e os reajustes 

do salário mínimo real, que afetam 

não apenas essa conta, mas também 

os gastos com INSS que é a outra 

conta que mais cresce desde 1991 e 

também aquela que mais cresce desde 

1999. Como o peso dos benefícios 

que pagam exatamente um salário 

mínimo na composição do total do 

gasto do INSS é da ordem de 1/3, 

a “regra de bolso” relevante é que 

um aumento real de 10% do Salário 

Mínimo equivale aproximadamente a 

um incremento real de 3% a 4% da 

despesa previdenciária (ver Giambiagi, 

2006 p. 27). 

O crescimento do salário mínimo 

real no Brasil é expressivo, como se 

observa no gráfico 2. Em janeiro de 

2000, o salário mínimo no Brasil (a 

valores de 2010) era de R$ 288,75 

e, em agosto de 2010, esse valor já 

era de R$ 510, o que representa um 

crescimento de 87%. Como o valor 

do salário mínimo influencia também 

os gastos sociais, os reajustes reais do 

mínimo tem um forte impacto sobre 

o gasto público. Assim, se por um 

lado o crescimento real do salário 

mínimo tem um impacto positivo na 

demanda agregada, por outro lado 

esse crescimento puxa o gasto público. 

A decisão da velocidade de reajuste 

do salário mínimo real é uma decisão 

política, não há uma política ótima de 

reajuste do mínimo. No entanto, não 

há como controlar o crescimento do 

gasto público caso os reajustes do 

salário mínimo real continuem na 

mesma velocidade daquela observada 

na década atual. 

A segunda conclusão que se tira 

desta seção é que, ao contrário do 

senso comum que correlaciona cresci-

mento do gasto público com aumento 

do custeio, mostrou-se nesta seção 

que, na verdade, o custeio restrito de 

1999 a 2009 se reduz como proporção 

do PIB. Nos relatórios do Tesouro 

Nacional essa dinâmica não aparece 

de forma muito clara porque gastos 

com o SUS e gasto com xerox são 

todos agrupados na mesma conta de 

“Outras Despesas de Custeio e Capi-

tal” (OCC). Assim, afirmações de que 

um choque de gestão seria suficiente 

para controlar a expansão dos gastos 

públicos não financeiros e permitir 

que se continue com o padrão de ex-

pansão dos gastos sociais e benefícios 

previdenciários observados na história 

recente do Brasil desde a Constituição 

Federal de 1988, sem que se recorra 

a novos aumentos da carga tributária, 

não parece ser correto. 

É claro que é sempre desejável 

um melhor controle da gestão do 

governo para aumentar a eficiência 

dos gastos. O equivoco é querer fazer 

essa economia controlando apenas os 

gastos do governo com passagens de 

avião, xerox, compra de material de 

consumo dos ministérios etc., como se 

o governo fosse caracterizado por uma 

enorme ineficiência em todos os seto-

res. Por exemplo, os gastos com saúde 

no Brasil são essencialmente gastos 

com custeio. Em 2010 até outubro, os 

gastos de custeio com a saúde foi de 

R$ 43,3 bilhões7. Esse valor é muito 

superior ao investimento público da 

união para o setor de saúde até outu-

bro de 2010, R$ 1,9 bilhão, e também 

muito superior ao investimento para o 

setor de saúde acumulado ao longo de 

todo o segundo mandato do governo 

Lula até outubro (R$ 7 bilhões); o que 

não deixa a mínima dúvida de que 

“investimento” em saúde de fato se 

dá por meio das despesas de custeio. 

O gasto com pessoal ativo na saúde 

nos primeiros dez meses de 2010 

foi de apenas R$ 5,5 bilhões; que é 

novamente um valor muito inferior 

ao gasto de custeio. 

O gráfico 3 mostra como está 

dividido os gastos com a função 

saúde, de janeiro a outubro de 2010, 

7. Essa conta é fácil de ser calculada. Retira-se 
esse valor do SIAFI fazendo a consulta pelo 
GND-3 (outras despesas de custeio) e retirando 
os valores divididos pela “função do gasto” 
(saúde, educação, segurança pública etc.). 
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entre pessoal, investimento e custeio. 

Como se pode constatar de forma 

clara, gastos com saúde são na ver-

dade gastos com custeio. É por isso 

que não faz sentido falar em reduzir 

custeio sem olhar cuidadosamente o 

que cortar e, no caso da saúde, não 

há muito como efetuar esses cortes a 

curto prazo já que grande parte dos 

gastos com saúde no Brasil é gasta 

com procedimentos de media e alta 

complexidades. 

cOnclUsÃO

O gasto público não financeiro do 

governo federal (exclui repartição de 

receita) passou de 11,1% do PIB em 

1991 para 18,2% do PIB em 2009. 

Quando se inclui as transferências 

para estados e municípios, o gasto 

público não financeiro do governo 

federal passa de 13,7% para 22,3% do 

PIB. O crescimento do gasto público 

ocorre justamente em um período no 

qual diversas medidas importantes de 

controle dos gastos ficais foram ado-

tadas (ver anexo 2) e o Brasil passou 

a, sistematicamente, gerar superávits 

primários a partir de 1999. Isso indica 

que no Brasil, a maior responsabi-

lidade fiscal baseou-se, como é de 

conhecimento público, no aumento 

da carga tributária (gráfico 4). 

Dado que a carga tributária em 

2008 estava por volta de 35% do PIB, 

existe hoje um dilema para a socie-

dade. Constatou-se neste artigo que, 

como proporção do PIB, os gastos so-

ciais em conjunto com o crescimento 

dos gastos com INSS responderam 

por mais de 70% do crescimento do 

gasto do governo como percentual do 

PIB nos últimos onze anos. Assim, o 

grande dilema atual é até que ponto 

vamos continuar com esse modelo de 

crescimento que privilegia os gastos 

sociais, que são diretamente afetados 

pelo crescimento do salário mínimo, 

aumentar o investimento público e 

não aumentar mais ainda a carga 

tributária. As despesas de custeio 

restrito não parecem ser o grande 

culpado nessa expansão, embora 

haja espaço para reduzir ou controlar 

o crescimento do custeio com o SUS 

e mesmo reduzir o peso da folha de 

pessoal.

O debate em relação ao ritmo de 

expansão dos gastos público é im-

portante porque para o Brasil crescer 

consistentemente acima de 5% ao ano 

vai precisar aumentar o investimento 

público. Esse é hoje um dos principais 

gargalos ao crescimento atual da eco-

nomia brasileira (ver Blyde, J., Pinhei-

ro, A. C., Daude, C., & Fernández-Arias, 

E., 2009). Assim, a curto prazo, parece 

não haver muito espaço para redução 

de carga tributária já que uma eventual 

economia precisaria ser compensada 

pelo crescimento do investimento 

público e, portanto, a tendência de 

expansão do gasto público deve con-

tinuar e não há espaço para ajustes fis-

cais profundos na economia brasileira 

sem que se comprometa a expansão 

do investimento público. 

A presidente eleita, Dilma Rousse-

ff, declarou aos jornais quando ainda 

ministra da Casa Civil que: “Nós no 

Brasil temos uma discussão que sis-

tematicamente aparece. É a discussão 

da eficiência do Estado. E muitos 

dizem o seguinte: tem de reduzir 

custeio e tem de aumentar a parcela 

do investimento. Nós concordamos 

com isso”, afirmou. Para a ministra, 

“a forma mais consistente de reduzir 

custeio é assegurar a digitalização e a 

transparência dos serviços públicos”. 

“Nós podemos reduzir de forma bas-

tante significativa o custeio do gover-

no brasileiro, de forma que tenhamos 

mais recursos para investir no que 

temos investido: todos os programas 

sociais e no crescimento econômico 

com distribuição de renda.” (ver Ga-

zeta do Povo, 22 de janeiro de 2010). 

Na verdade, nos últimos onze 

anos, já avançamos nesta agenda 

posta pela então ministra e agora 

presidente, Dilma Rousseff, e como 

argumentado ao longo deste artigo, é 

possível que muitos estejam superesti-

mando o potencial de economia que 

decorreria de redução das despesas 

de custeio ou mesmo de um eventual 

“choque de gestão”. A velocidade dos 

reajustes do salário mínimo e a expan-

são dos gastos sociais, por exemplo, 

são muito mais importantes para o 

controle dos gastos públicos do que 

a tão aclamada “redução do custeio”. 

É claro que na impossibilidade de 

se resolver esse debate pela via do 

controle do gasto, existe a possibilida-

de de ressuscitar a CPMF vinculada a 

maiores gastos com educação, saúde 

e/ou investimento. Vale lembrar que 

a CPMF tem um potencial de arre-

cadação de 1,5 ponto percentual do 

PIB, recurso suficiente para duplicar 

o patamar do investimento público da 

PÓS-CRISE
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União e ainda aumentar gastos com 

saúde e educação. 

A outra forma de “resolver” esse 

debate fiscal é pela via do endivida-

mento. Ou seja, a falta de recursos 

para aumentar o investimento público 

e aumentar as políticas de incentivo 

setoriais, por exemplo, podem ser 

solucionadas com o aumento da dí-

vida. Quanto a isso, vale lembrar que 

o processo recente de expansão da 

dívida bruta para emprestar recursos 

para o BNDES, que por sua vez repas-

sa recursos para novas obras públicas 

e para empresas estatais (Petrobras, 

Eletrobras etc.) já está sendo am-

plamente utilizado. Essas operações, 

como se sabe, não altera a Dívida 

Líquida do Setor Público (DLSP) de 

imediato, mas o diferencial de juros 

cria uma armadilha no longo prazo. 

Assim, utilizar o BNDES e as operações 

de empréstimo do Tesouro Nacional 

não irá resolver o dilema fiscal no qual 

nos encontramos. 

Da mesma forma, não existe uma 

solução técnica para o dilema fiscal. 

Esse debate só poderá ser resolvido 

pelo debate político, razão pela qual 

seria interessante questionar na socie-

dade se é ou não desejável continuar 

com o padrão de crescimento dos 

gastos fiscais que se observa desde o 

início da década de 90, que implica, 

necessariamente, uma maior carga 

tributária. É possível que a sociedade 

decida que é preciso um controle 

maior do crescimento dos gastos 

sociais, gastos do INSS e gastos de 

pessoal para possibilitar um maior 

crescimento do investimento público 

e redução gradual da carga tributária. 

Mas é possível também que haja 

opção por continuar com reajustes 

reais do salário mínimo, aumento dos 

gastos sociais e um crescimento me-

nor do PIB. Essas duas alternativas e 

combinações das mesmas têm custos 

e, por isso, seria interessante que os 

custos e benefícios de cada alternativa 

fossem cada vez mais discutidos com 

a sociedade. 

A reforma financeira na segunda 

metade dos anos 60 aumentou 

abruptamente a poupança pública 

no Brasil via expansão de impostos e 

criação dos mecanismos de poupança 

forçada como o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). De 1964 a 

1970, estima-se que a carga tributária 

no Brasil tenha passado de 16% para 

25% do PIB, um crescimento de 

quase dez pontos percentuais do PIB 

em pouco mais de seis anos. É claro 

que, sem a necessidade de aumentar 

os gastos sociais em uma ditadura, 

todo esse aumento de arrecadação 

foi para financiar programas setoriais 

e aumento do investimento público, 

um modelo que hoje é seguido pela 

China (ver Almeida, 2010). 

A redemocratização do Brasil, no 

entanto, levou a escolhas diferentes. 

A sociedade brasileira parece mostrar 

consistentemente que, mais do que 

crescer ao ritmo chinês, a sociedade 

brasileira fez opção de ter políticas 

distributivas e de assistência social, 

mesmo que essas políticas limitem o 

que poderia ser gasto com políticas 

setoriais e com investimento público 

para promover o crescimento mais 

rápido do PIB. A sociedade não quer 

mais o crescimento econômico que 

tivemos na chamada época do milagre 

brasileiro à custa de programas sociais 

(inclusive previdência) e de distribui-

ção de renda, quando o Brasil chegou 

a crescer 11% ao ano com concentra-

ção de renda. O modelo econômico 

vigente no período pós-constitucional 

ou o pacto social atual no Brasil é 

baseado em um Estado de bem-estar 

social que leva a que o país tenha uma 

carga tributária elevada. Apesar disso, 

desde 2001 observa-se uma forte 

desconcentração de renda no Brasil e 

forte queda na taxa de pobreza (ver 

Comunicado IPEA No 63, 2010). 

m bom contraponto ao tipo de 

crescimento da economia brasileira 

no período pós-constitucional é o 

crescimento da economia americana 

desde os anos 70. O período que vai 

da Segunda Guerra Mundial até 1973 

representa o período de formação da 

classe média americana, quando a 

renda familiar real da família ameri-

cana mediana dobrou. Nesse período, 

por exemplo, o gasto do setor público 

americano (governo federal, estados 

e municípios) passou de 16,5% do 
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PIB para 27,5% do PIB puxado pelo 

crescimento dos gastos sociais, sem 

que esse “crescimento do tamanho 

do Estado” tenha prejudicado o cres-

cimento da renda real das famílias 

americanas (ver p. 58; Madrick, 2009). 

Apesar da situação difícil que se 

encontra hoje a economia americana, 

Madrick (2009) estimava que antes da 

crise, algo como 3% do PIB america-

no, cerca de US$ 400 bilhões ao ano, 

seriam suficientes para que o governo 

americano aumentasse a cobertura 

dos programas de treinamento de 

mão de obra e seguro desemprego, 

investisse mais em energias reno-

váveis, aumentasse o subsídios aos 

estudantes carentes de universidades 

privadas, universalizasse o sistema 

de saúde e expandisse os programas 

de educação na pré-escola. Esse é 

um gasto “relativamente pequeno” 

para uma economia com uma carga 

tributária inferior a 30% do PIB (ver 

parte III Madrick, J. 2009). 

No entanto, o debate nos EUA é 

tão acirrado e ideológico que a socie-

dade não aceita aumento da carga 

tributária, independentemente do uso 

que se faça dos recursos arrecadados. 

Esse debate de extremos, “governo 

grande versus governo pequeno”, é 

falacioso e não ajuda o debate real que 

deveria focar no efeito dos maiores 

gastos do governo. Para o nosso está-

gio de desenvolvimento, o Brasil tem 

uma carga tributária elevada (35% do 

PIB), mas essa carga tributária reflete 

escolhas da sociedade feitas no final 

dos ano 80, quando redigimos uma 

nova constituição que entre outras 

coisas, aumentou a proteção aos mais 

pobres e aos idosos. 

Assim, independentemente do 

que os economistas estabeleçam 

como prioritário, se políticas setoriais 

ou políticas distributivas, a sociedade 

brasileira parece já ter resolvido esse 

debate na forma de uma elevada 

carga tributária (dada a nossa renda 

per capita) que sustenta o forte cres-

cimento do gasto social. O problema, 

no entanto, é que esse modelo, como 

discutido ao logo deste artigo (ver 

gráfico 1), leva a um gasto público 

crescente como proporção do PIB e, 

logo, a sucessivos aumentos de carga 

tributária. Assim, a única forma de 

aumentar o investimento público sem 

que haja novos aumentos da carga 

tributária é controlando o ritmo de 

expansão dos demais itens do gasto 

público de tal forma que esse cresci-

mento ocorra a um ritmo menor que 

o crescimento do PIB. Infelizmente, 

apenas o controle do custeio não será 

suficiente para que se alcance esse ob-

jetivo e, assim, essas escolhas difíceis 

sevem ser apresentadas e discutidas 

da forma mais transparente possível 

com a sociedade. 
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fé
não move montanhas

Em 2010, acompanhamos, por meio de pesquisa 
painel, amostra representativa de eleitores residentes 
em município da periferia da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, a cidade de Nova Iguaçu, eleitores 
que se submeteram ao longo dos meses de agosto a 
outubro desse ano a quatro rodadas de entrevistas 
– uma rodada, realizada sete dias antes do início do 
horário eleitoral gratuito; uma segunda, transcorrida 

nas duas semanas que antecederam o primeiro tur-
no; e, finalmente, a terceira e a quarta rodadas, que 
foram a campo uma semana depois do primeiro e do 
segundo turnos das eleições, respectivamente. Claro 
está que os quatro pontos no tempo selecionados re-
presentam momentos de inflexão no processo elei-
toral, fundamentais para a compreensão dos vetores 
subjacentes à decisão do voto.

Nelson Rojas de Carvalho
Cientista político

Racionalidade e decisão do voto na periferia metropolitana

Quando a
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Cabe aqui uma palavra sobre o município esco-
lhido como campo da pesquisa: embora a cidade de 
Nova Iguaçu se situe, no conjunto dos municípios, 
entre os 20 maiores colégios eleitorais do país, con-
tando com mais de 500 mil eleitores, não constituiu 
motivação de a pesquisa investigar traços idiossin-
cráticos da dinâmica de formação da opinião e da 
decisão do voto no âmbito local. Em se tratando de 
município urbano, com expressiva densidade popu-
lacional e acesso aos principais meios de comunica-
ção, é de se esperar, do conjunto dos resultados da 
investigação, conclusões passíveis de generalização, 
elementos que dialoguem com as pesquisas sobre 
comportamento eleitoral e com a teoria do voto. 
Nesse sentido, destacaremos para o presente artigo 
resultados que tangenciam indagações centrais des-
sas pesquisas: vetores do voto, o papel da campanha 
e a alteração das preferências, os mecanismos de in-
formação e a racionalidade do eleitor. 

as camPanhas Fazem diFerença? exPOsiçÃO  

à inFOrmaçÃO e PreFerências

Se as investigações fundadoras sobre comporta-
mento eleitoral, que remontam à década de 1950 nos 
EUA, verificaram alterações residuais nas preferên-
cias dos eleitores ao longo das campanhas eleitorais, 
pesquisas mais recentes confirmam a tese segundo 
qual a escolha de alternativas políticas decorreria de 
variáveis pré-eleitorais. Em nosso caso, a indagação 
sobre o impacto das campanhas eleitorais é ainda 

mais pertinente pelo efeito conjugado da baixa ins-
titucionalização dos partidos e da alta exposição dos 
eleitores à propaganda eleitoral gratuita, ao lado da 
localização periférica do eleitorado pesquisado. Ora, 
como mostram os dados da tabela 1, as variações nas 
preferências dos eleitores da nossa amostra foram 
residuais no intervalo que antecedeu o programa 
eleitoral gratuito e as duas semanas anteriores ao pri-
meiro turno. Nesse intervalo, verificou-se nada mais 
do que deslocamento marginal de eleitores indecisos 
para as candidaturas de Dilma Rousseff e Marina Sil-
va; em se tratando de intenção de voto para gover-
nador, os percentuais dos candidatos praticamente 
se repetiram.

Se outras variáveis também se mantiveram inal-
teradas no período, tal como a avaliação do governo 
Lula e a do governo Sérgio Cabral, vale assinalar que 
essa ausência de variação certamente não se relaciona 
à baixa exposição dos eleitores ao horário eleitoral 
gratuito: 50% dos entrevistados da amostra manifes-
taram exposição frequente à propaganda partidária 
veiculada pelo horário eleitoral gratuito. Cabe assi-
nalar, no entanto, que, embora expostos aos progra-
mas dos partidos, esse canal foi identificado como 
revestido de escasso valor no que se refere à aqui-
sição de informação política. A televisão, de uma 
maneira geral, os jornais e as conversas com amigos 
e parentes representaram para nossos entrevistados, 
como mostra a tabela 2, as fontes principais de infor-
mação sobre temas políticos.
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A televisão, de uma maneira geral, 
os jornais e as conversas com amigos 

e parentes representaram 
as fontes principais de 

informação sobre temas políticos
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TABELA 1
EVOLUçãO DA INTENçãO DE VOTO PARA PRESIDENTE E GOVERNADOR

 InTEnção dE  InTEnção dE  InTEnção dE  InTEnção dE 
 voTo pArA voTo pArA  voTo pArA voTo pArA 
 prEsIdEnTE  prEsIdEnTE  govErnAdor govErnAdor 
 AnTEs do duAs sEmAnAs  AnTEs do duAs sEmAnAs 
 horárIo AnTEs do  horárIo AnTEs do 
 ELEITorAL  1º Turno  ELEITorAL  1º Turno

Dilma 44,1 48,4 Sérgio Cabral  53,4 54,1
JoSé Serra 18,5 17,8 gabeira 9,2 10,5
marina 12,0 15,4 Cyro garCia 1,6 1,6
Plínio 0,7 1,1 JefferSon moura 1,5 1,1
não Sabe 13,6 7,8 não Sabe 13,1 14,6
nenhum/nulo 11,1 9,5 nenhum/nulo 21,1 18,1

TABELA 3
IDENTIFICAçãO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS DE POLÍTICA

 árEAs prIorITárIAs:  árEAs prIorITárIAs: 
 próxImo prEsIdEnTE  próxImo govErnAdor 
 dA rEpúBLIcA do EsTAdo

SaúDe 81,8% 64,4%
eDuCação 59,8% 47,9%
Segurança 28,9% 41,7%
emPrego e renDa 14,6% 15,6%
TranSPorTe  2,7% 11,3%
habiTação 3,1% 9,5%
meio ambienTe 3,5% 3,5%

TABELA 2
PRINCIPAIS MEIOS DE AQUISIçãO DE INFORMAçãO POLÍTICA  

mEIo (%)
TeleviSão 87,8%
JornaiS 44%
ConverSa Com familiareS/amigoS 29,2%
ráDio 18,3%
inTerneT 11,4%
ProPaganDa ParTiDária 5,8%
DiSCuSSão na igreJa 1,3%

* Duas respostas
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De toda sorte, cabe aqui reter, sobretudo, a au-
sência de impacto da campanha no que diz respeito 
à alteração das preferências dos eleitores até as vés-
peras do primeiro turno. Como veremos adiante, 
fatores de outra ordem, sobretudo aqueles de ordem 
econômica, figuraram como o principal vetor de 
orientação de voto até o momento em que a mobi-
lização, silenciosa e de última hora, de clivagem de 
natureza religiosa redirecionou parcela expressiva da 
preferência dos votantes. 

inFOrmaçÃO e raciOnalidade nO PrOcessO decisóriO

Concomitante com a pesquisa sobre a variação 
das preferências no curso do processo eleitoral, as in-
vestigações sobre decisão do voto – desde os estudos 
inaugurais da década de 1950 nos EUA – têm reser-
vado especial atenção à tarefa de identificar o grau de 
sofisticação e de racionalidade subjacente ao ato de 
votar. Se os resultados das pesquisas desenvolvidas 
desde aquela década ainda estão longe de fornecer 
resposta definitiva sobre o quantum de racionalida-
de que informa a decisão do voto, a investigação por 
nós desenvolvida replica essa indagação por questões 
contextuais do universo analisado. Certamente seria 
razoável se duvidar do grau de habilidade cogniti-
va de um eleitorado em que 50% dos entrevistados 
chegaram no máximo ao segundo grau incompleto 
e em que 35% desse mesmo universo afirmam não 
ler nenhum jornal impresso. Testamos o grau de so-
fisticação cognitiva e de racionalidade dos eleitores 
do município de nossa periferia metropolitana por 
meio de duas perguntas: a) seriam capazes esses elei-
tores de identificar agendas diferenciadas por nível 
de governo – Presidência e governo do estado? b) 
estariam aptos esses mesmos eleitores a associar os 
diferentes temas da agenda da campanha presiden-
cial às distintas candidaturas? Em ambos os casos, as 
respostas foram positivas, como mostram as tabelas 
3 e 4. 

Embora a ordem de prioridades das áreas de po-
lítica não apresente variações significativas segundo 
os cargos pleiteados, os percentuais associados a cada 

área indicam que os eleitores conseguiam visualizar 
duas agendas distintas relacionadas à eleição para 
governador de estado e presidente da República – 
em termos relativos, para os eleitores pesquisados, 
segurança, habitação e transporte constituiriam áre-
as mais afeitas ao primeiro cargo, e saúde, ao último. 

Em se tratando da verificação do grau de racio-
nalidade dos eleitores, a capacidade de associação 
entre as candidaturas e os principais temas da cam-
panha para presidente – economia, saúde, meio am-
biente, continuação do governo Lula e qualificação 
biográfica para governar – aparece como indicador 
ainda mais expressivo da maior ou menor sofistica-
ção cognitiva dos votantes. Ora, como nos informa 
a tabela 4, duas semanas antes da realização do pri-
meiro turno, os eleitores pesquisados se mostravam 
aptos a associarem com bastante consistência os te-
mas centrais da campanha às candidaturas em jogo. 
Enquanto, para os nossos eleitores, o candidato do 
PSDB se destacava nos temas saúde e capacidade ad-
ministrativa, a candidata do PV, no tema ambiental, 
a candidata do PT se via vinculada de maneira mais 
saliente ao crescimento da economia e à continuação 
do governo Lula. Para qualquer analista do processo 
eleitoral, não há dúvida de que esses trataram dos te-
mas centrais veiculados pelas candidaturas ao longo 
do primeiro turno da eleição.

Duas são as ilações que derivam dos dados apre-
sentados: a) por um lado, os eleitores de nossa peri-
feria metropolitana, embora com índices medianos 
de escolarização e baixo acesso à mídia impressa, va-
leram-se de atalhos informacionais adequados para 
o correto mapeamento de temas e candidaturas; b) 
por outro lado, os resultados mais uma vez desafiam 
as teorias que sugerem que o voto se orienta pelos 
temas mais salientes da conjuntura (issue voting): 
como vimos, saúde e meio ambiente se situam nos 
extremos da escala de prioridades das questões elen-
cadas como relevantes pelos eleitores; ao lado disso, 
as duas questões figuravam, aos olhos dos eleitores, 
como os temas-chave das candidaturas do PSDB e 
do PV, respectivamente. Claro está a ausência de 
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situação econômica individual (voto egocêntrico) 
como pela percepção mais ampla do desempenho da 
economia do país (voto socialmente orientado). Ora, 
em nossa pesquisa, a variável que aparece com maior 
rendimento na explicação da razão do voto, até as 
vésperas do primeiro turno, é exatamente variável de 
natureza econômica: o incremento ou a diminuição 
da renda representou o fator determinante de como 
os eleitores ordenaram suas preferências eleitorais. 
Como mostra a tabela 5, enquanto entre os eleito-
res que experimentaram aumento da renda familiar 
nos últimos quatro anos (49% dos entrevistados) a 
diferença entre a intenção de votos da candidata go-
vernista e a soma da intenção de voto dos demais 
candidatos chega a 22%, entre aqueles que sofreram 
diminuição da renda familiar no último quadriênio 
(15% dos entrevistados) a situação se inverte: o so-
matório do total do percentual de intenção de votos 
dos candidatos oposicionistas ultrapassa em 8,4% a 
intenção de voto da candidata do governo. 

O conjunto de dados disponíveis nos conduz a 
afirmar, portanto, que a percepção positiva, por par-
te do eleitor, em relação a ganhos de renda susten-
tou, em nosso município e certamente no conjunto 
do país, a posição de favoritismo da candidata do 
governo. Em se tratando de uma variável pré-elei-
toral, entende-se por que a campanha até as vésperas 
do primeiro turno teve efeito não mais do que mar-
ginal sobre as intenções de voto. 

Se a pesquisa mostrou, como vimos acima, qua-

correlação entre a saliência de temas e intenção de 
voto. As razões do voto devem ser buscadas em ou-
tra seara. 

vOtO ecOnômicO versUs vOtO religiOsO

Como assinalamos, no início do artigo, no inter-
valo que separou a semana anterior ao início do pro-
grama eleitoral gratuito e os 15 dias que antecederam 
a realização do primeiro turno, as preferências de 
voto dos eleitores de nosso município se mantiveram 
basicamente inalteradas, o que sugeria um desfecho 
de primeiro turno em que o percentual de votos da 
candidata governista ultrapassaria aquele dos de-
mais candidatos – projeção que, de resto, segundo as 
pesquisas de opinião divulgadas, estendia-se para o 
conjunto do país. Resta indagar o que sustentou essa 
estabilidade e neutralizou qualquer efeito da campa-
nha eleitoral sobre a intenção de voto dos eleitores.

Se os temas identificados como prioritários pe-
los eleitores – saúde e educação – não determinaram 
as preferências dos eleitores, muito menos o fizeram 
variáveis de natureza sociológica, como instrução, 
gênero ou faixa etária. Por intuição e exclusão, vale 
verificar o rendimento da teoria econômica do voto 
no que diz respeito à orientação das preferências dos 
eleitores ao longo do primeiro turno. Segundo essa 
teoria, que ganhou terreno nas análises do compor-
tamento eleitoral nas duas últimas décadas, a ava-
liação política dos eleitores e suas preferências elei-
torais estariam, sobretudo, condicionadas tanto pela 

A percepção positiva, por parte do eleitor, 
em relação a ganhos de renda 

sustentou a posição de favoritismo 
da candidata do governo
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TABELA 4
INTENçãO DE VOTO veRSuS DESEMPENHO POR ÁREA TEMÁTICA

InTEnção dE voTo   mEIo  prEpAro pArA crEscImEnTo conTInuAção 
pArA prEsIdEnTE  sAúdE AmBIEnTE govErnAr dA EconomIA do gov. LuLA

Dilma 48,4% 28,9% 8,6% 44,6% 47,3% 71,1%
JoSé Serra 17,8% 40,8% 17,3% 32,2% 25,9% 12,2%
marina 15,4% 8,1% 53,2% 7,8% 7,0% 6,2%
não Sabe/ 
nenhum/nulo 18,4% 22,2% 20,8% 15,4% 19,7% 10,5%

TABELA 5
COMPORTAMENTO DA RENDA FAMILIAR veRSuS INTENçãO DE VOTO

 rEndA rEndA rEndA 
 fAmILIAr fAmILIAr fAmILIAr 
 AumEnTou fIcou IguAL dImInuIu ToTAL

Dilma 52,0% 38,2% 31,6% 44,1%
Serra 17,6% 18,4% 22,1% 18,5%
marina  11,8% 10,6% 15,8% 12,0%
Plínio 0,3% 0,5% 2,1% 0,7%
nenhum/nulo 10,5% 17,1% 15,8% 13,6%
não Sabe/não reSPonDeu 7,8% 15,2% 12,6% 11,1
ToTal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TABELA 6
EVOLUçãO DA INTENçãO DE VOTO

 InTEnção dE voTo InTEnção dE voTo  voTo 
 pArA prEsIdEnTE AnTEs pArA prEsIdEnTE duAs dEcLArAdo 
 do horárIo ELEITorAL sEmAnAs AnTEs do 1º Turno no 1º Turno

Dilma 44,1 48,4 45,4
JoSé Serra 18,5 17,8 17,5
marina 12,0 15,4 29,9
Plínio 0,7 1,1 0,8
não Sabe 13,6 7,8 –
nenhum/nulo 11,1 9,5 4,4
não Se lembra – – 1,6
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dro praticamente inalterado das preferências dos 
eleitores entre o intervalo que correspondeu à sema-
na anterior ao início do programa eleitoral gratuito 
e às duas semanas finais da campanha, em razão do 
predomínio de uma variável que antecedia o perí-
odo da campanha, a percepção positiva dos indiví-
duos sobre ganhos de renda, verificou-se ao longo 
dessas duas últimas semanas, contudo, importante 
deslocamento dos eleitores. Como mostra a tabe-
la 6, a terceira rodada de nossa pesquisa detectou, 
em consonância com os resultados da eleição, que a 
candidata do PV, Marina Silva, havia dobrado seu 
percentual de votos num espaço de dias, alcançando 
30% dos votos dos eleitores do município. Vale sa-
lientar que esse deslocamento foi suficiente para que, 
em nosso município, a disputa política fosse levada 
para um segundo turno: pela primeira vez o percen-
tual de votos declarados para a candidata petista se 
situava abaixo da soma do percentual de votos dos 
demais candidatos. 

Resta aqui averiguarmos, então, o que determi-
nou alteração tão significativa no quadro de prefe-
rências dos eleitores. No caso do município pesqui-
sado, uma segunda variável, de natureza sociológica 
– a religião –, entrou em jogo, concorrendo com o 
vetor econômico que vinha orientando o voto quase 
que de maneira exclusiva. Cabe aqui salientar que, se 
as conclusões derivadas de um colégio eleitoral com 
características particulares, um município da perife-
ria metropolitana, não podem ser generalizadas para 

o conjunto do país, podem e devem com certeza ser 
projetadas para os grandes entornos metropolitanos 
e para um segmento específico do eleitorado, justa-
mente aquele mobilizado nos dias que antecederam 
o primeiro turno – o segmento evangélico. Nesse 
caso, Nova Iguaçu, como os demais municípios das 
periferias metropolitanas, constitui amostra robusta: 
em média, essas áreas concentram hoje mais de 30% 
de eleitores com denominação evangélica.

Como afirmamos, até 15 dias antes da realização 
do primeiro turno nenhuma variável de natureza so-
ciológica – notadamente a variável religiosa – con-
dicionava de forma significativa a direção do voto. 
A tabela 7 traz o cruzamento entre religião e voto 
nesse período: destaca-se dos dados, por um lado, o 
fato de a candidata do PT se situar na dianteira das 
preferências nos dois segmentos religiosos mais im-
portantes do município – católicos (38% da amostra) 
e evangélicos (35%); ressalta ainda o fato de que, até 
aquele momento, a intenção de voto da candidata 
do PV entre os evangélicos não destoava de sua in-
tenção de voto no conjunto do eleitorado, repetido 
o observado no período pré-eleitoral. 

No espaço de alguns dias, esse quadro se modifi-
ca de maneira surpreendente, como mostra a tabela 
8: se entre os eleitores católicos, a candidata do PT 
mantém a primeira posição, com 60% dos votos de-
clarados, entre os eleitores evangélicos as posições se 
invertem – a candidata do PV chega a mais de 50% 
das preferências nesse segmento, o que a conduziria 
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TABELA 8
RELIGIãO E VOTO DECLARADO NO PRIMEIRO TURNO

  sEm rELIgIão EvAngéLIcA EspírITA cATóLIcA ToTAL

Dilma 48,9% 29,7% 40% 59,8% 45,4%
JoSé Serra 26,7% 14,3% 20% 16,7% 17,5%
marina 20,0% 51,6% 20% 13,7% 29,9%
Plínio – 1,1% – 1,0% 0,8%
nenhum/nulo 2,2% 1,1% 20% 6,9% —
não Se lembra 2,2% 1,1% – 2,0% 4,4%

TABELA 7
RELIGIãO E INTENçãO DE VOTO (I)

  sEm rELIgIão EvAngéLIcA EspírITA cATóLIcA ToTAL

Dilma 36,5% 47,1% 36,4% 57,0% 48,4%
JoSé Serra 20,6% 16,2% 9,1% 19,7% 17,8%
marina 20,6% 17,6% 18,2% 9,2% 15,4%
Plínio – 2,2% – 0,7% 1,1%
não Sabe 9,5% 4,4% 27,3% 7,7% 7,8%
nenhum/nulo 12,7% 12,5% 9,1% 5,6% 9,5%

TABELA 9
RELIGIãO E VOTO DECLARADO NO SEGUNDO TURNO

  sEm rELIgIão EvAngéLIcA EspírITA cATóLIcA ToTAL

Dilma 57,1% 52,2% 50,0% 73,0% 62,4%
JoSé Serra 28,6% 25,4% 25,0% 19,1% 23,3%
 nenhum/nulo 14,3% 19,4% 25,0% 7,9% 13,4%
não Se lembra/ 
JuSTifiCou – 3,0% – – 1,0%
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a dobrar suas intenções de voto no conjunto do elei-
torado. 

Importa chamar a atenção aqui para dois fatos 
de igual relevância: tão importante quanto assinalar 
para a magnitude dos votos dos segmentos evangéli-
cos e o seu impacto sobre voto global é verificar o es-
casso interregno de tempo em que esse eleitorado foi 
mobilizado na direção de uma candidatura. Ainda, 
pelos dados de nossa pesquisa, se a religião impactou 
fortemente a direção do voto no primeiro turno, a 
temática do aborto não o fez (o tema atravessou sem 
variação todas as candidaturas); o que sugere que 
essa conversão do voto se deveu essencialmente ao 
forte poder de condução do voto dos líderes evan-
gélicos – pastores de todas as ordens. Antes do que 
uma conversão no campo dos valores, a movimen-
tação do voto evangélico expressou o forte poder de 
condução do voto dos líderes religiosos na tanto na 
cúpula como na base.

Não sem razão, o ato de campanha inaugural de 
Dilma Rousseff no segundo turno se deu na perife-
ria metropolitana do Rio de Janeiro. Batalha funda-
mental do segundo turno foi, portanto, desativar a 
clivagem religiosa, sobretudo por meio da neutra-
lização dos líderes evangélicos. Neutralização bem-
-sucedida, como mostra o cruzamento entre religião 
e voto declarado no segundo turno. Como se vê na 
tabela 9, a clivagem religiosa deixou de ser significa-
tiva no segundo turno – a candidata do PT recobra 
a maioria das preferências entre o segmento evan-
gélico, e o voto economicamente orientado retoma, 
assim, o que havia de terreno perdido. 

À guisa de conclusão, devemos destacar o con-
junto de pontos que se mostrou mais relevante ao 
longo da pesquisa situada em município da periferia 

metropolitana: a) mesmo marcados por caracterís-
ticas que sugeririam a impossibilidade de escolhas 
pautadas por parâmetros de racionalidade, os elei-
tores dessa periferia se mostram sofisticados o su-
ficiente do ponto de vista cognitivo, associando de 
maneira consistente temas e candidaturas, além de 
agendas diferenciadas no que diz respeito aos níveis 
de governo; b) embora expostos ao horário eleito-
ral gratuito, a formação da opinião desses eleitores 
se processou por meio de outros canais; c) as inten-
ções de voto, que se marcaram por notável estabi-
lidade, pautaram-se por fator de ordem econômica 
– a teoria econômica do voto explicou também essa 
eleição; d) uma variável de natureza sociológica, a 
filiação religiosa, viu-se ativada no final do primeiro 
turno; se não foi suficiente para mover a montanha 
dos ganhos de renda, mobilizou votos em quanti-
dade e velocidade para projetar a eleição para um 
segundo turno. 

Cabe aqui uma palavra final sobre a mobiliza-
ção do voto evangélico: antes de resultar de uma 
conversão dos eleitores a valores em razão de temas 
como a legalização do aborto, a mobilização dos 
votos evangélicos indicou a força de novos atores 
– pastores e líderes afins – na condução de massa 
expressiva de votos. Esses novos protagonistas da 
decisão do voto mostraram força o suficiente para se 
projetarem como peças no jogo de eleições vindou-
ras. Não moveram a montanha do voto econômico, 
mas foram certamente as peças determinantes de um 
inesperado segundo turno. 

O articulista é professor-adjunto da UFRRJ e pesquisador do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Observatório de 
Metrópoles – CNPq/Faperj

nelsonrc@domain.com.br
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Ao visitar a belíssima reforma do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, não pude deixar 
de recordar a também excelente restauração 
realizada no governo Geisel. A sessão de 
reestreia – de gala, todos com traje a rigor 
– produziu um efeito/marco importantíssimo 
na minha vida. Até então, encarava com 
fastio a música erudita, apesar de meus 
mais próximos amigos, entre os quais Mario 
Henrique Simonsen, serem apreciadores – e 
conhecedores fanáticos – do gênero. 

Compareci à sessão solene de reinauguração 
do Municipal por obrigação formal, uma vez 
que nessa época era presidente do BNDE, 
e todos os principais executivos do país 
deveriam estar presentes. Meu camarote era 
vizinho ao do Simonsen. O espetáculo foi a 
ópera “Turandot”, de Puccini, com elenco 
internacional do mais alto nível. Passei a 
primeira hora, inteira, olhando para o teto, para 
a plateia no térreo e... para o relógio. Contava 
os minutos que faltavam para o término. 

Em uma das passadas de olho pelo camarote do 
Simonsen, fiquei estupefato de vê-lo vertendo 
lágrimas abundantes, enquanto os tendões do 
pescoço se movimentavam energicamente – 
evidentemente sem emitir nem um som. Ele 
estava “cantando” (sem som) todas as partes 
do barítono, que era sua tonalidade. Conhecia 
muito bem Mario Henrique, meu grande amigo 
desde o vestibular – que fizemos no mesmo 
ano (ele foi o primeiro lugar, eu, modestamente, 
o quarto). Fomos colegas de turma em todo 
o curso de engenharia e também no CIORM 
(Centro de Instrução de Oficiais da Reserva da 
Marinha). Fizemos juntos o estágio obrigatório 
no cruzador Tamandaré – lavávamos, com 
“lona e areia”, duas vezes por dia, o convés de 
madeira. Em suma, mantínhamos fraternais 
amizade e intimidade. Ou seja: era impossível 
que eu não fosse afetado pela sua ligação 
apaixonada pela música erudita – by the way, 
ele sabia de cor a maioria das óperas mais 
importantes – dezenas delas.

A noite da
conversão
Marcos Vianna
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No dia seguinte à reinauguração do Municipal, 
tive um almoço de negócios com os De Bottom, 
na Mesbla. Finalizado o encontro, ao descer 
até a Rua do Passeio, tomei à direita, direção 
oposta ao do retorno ao meu escritório, e me 
dirigi ao Conservatório Nacional da Música, 
então situado na Rua do Passeio. Ao perguntar 
se eles mantinham um curso de “iniciação 
à cultura musical”, a primeira pergunta da 
atendente foi: “Que instrumento o senhor quer 
tocar?” Minha resposta a surpreendeu, e acho 
até que a encantou: “Nenhum. Meu objetivo é 
saber apreciar música erudita.” 

Fui informado, então, que eles já haviam 
mantido curso desse gênero, mas que fora 
extinto (acho que por falta de alunos). A 
atendente sugeriu que eu entrasse em contato 
com a Academia de Música Lorenzo Fernandes, 
que, supostamente, ainda mantinha esse 
curso. Peguei o endereço e fui logo lá (Rua da 
Lapa). Ao mencionar meu interesse, em cinco 
minutos estava cercado por três professoras, 
encantadas com a minha disposição e intuito. 
Ali mesmo, de pronto, organizou-se um curso 
com um aluno exclusivo. Duas das professoras 
se revezariam, em duas aulas por semana. Hora 
de almoço. Foram dois anos de aula, nunca 
desagradáveis, e exatamente dentro do espírito 
do que eu desejava, com o entusiasmo das 
mestras mobilizando-me para um esforço que 
espantava meus amigos. 

Após esses dois anos, continuo bastante 
ignorante de teoria musical. Comprei um piano 
que só utilizo para exercícios de alongamento, 
mas sou um fanático apreciador de música 
erudita, especialmente ópera. Já assisti, ao vivo, 
ao “Der Ring dês Nibelungen”, a “Tetralogia” 
de Wagner, umas quinze vezes – três delas em 
Bayreuth, na Alemanha, e 11 no Metropolitan 
Opera House (MET), em Nova York. Isso para 
não falar dos DVDs sobre o “Anel” – há três 
versões gravadas. 

No princípio deste ano, recebi carta do MET 
informando que a apresentação deste ano do 
“Anel” seria a última, desta vez com outros 
produtores que não Otto Schenk, responsável 
por 13 das versões a que assisti. Na mesma 
carta, o MET comunicava ter feito uma pesquisa 
das frequências anteriores, constatando 
que eu era o espectador mais assíduo das 
13 apresentações produzidas por Otto 
Schenk. Sugeriam, então, que eu pensasse na 
conveniência de não perder a última exibição 
sob a responsabilidade de Schenk. Estavam 
reservados para mim os mesmos lugares 
que ocupei nas apresentações anteriores. 
Evidentemente, eu teria apreciado uma oferta 
mais generosa, isto é, gratuidade. Mas isso não 
é típico dos Estados Unidos. Comprei meus 
ingressos e marquei presença. Talvez tenha 
batido o recorde de comparecimentos às  
17 horas de ópera do “Anel”. 

Pelo que posso julgar, só visualizo três 
recordistas de participação no “Anel” de  
Otto Schenk: o maestro James Levine, que 
conduziu todas as apresentações, James Morris, 
o Wotan em todas as exibições, e, na plateia, 
Marcos Vianna. 
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“O que ganhamos com a arte não é o que aprendemos com ela e, sim, o que 
nos tornamos por meio dela” – o conceito, do polêmico escritor irlandês Oscar Wilde, dá margem 

a reflexões em torno dessa palavra mágica, que é a arte, principalmente em relação a outros sentimentos que ela 

pode nos proporcionar além daquele prazer estético nele inserido.

Todo homem sensível está acostumado a externar emoções diante de obras assinadas pelos grandes mestres – 

Rubem, Michelangelo, Berninni, Van Gogh, Picasso, Cézanne, Rodin, Matisse –, emoções essas que às vezes chegam 

ao espectador pela maneira como seus autores expõem catarses íntimas nos seus trabalhos.

Ao pararmos diante de uma obra (seja pintura, escultura, gravura ou desenho), para ficarmos apenas nas artes 

visuais, há momento de mútua empatia entre quem simplesmente aprecia e o autor, desde o figurativo ao abstrato. A 

linguagem particular de cada um não somente o caracteriza como artista como reflete ideias pessoais na sua realização.

O ato da criação é instante tão avassalador para o artista que há uma espécie de comunhão entre o que chama-

mos inspiração e a obra propriamente dita. Por outro lado, não podemos deixar de expressar que na modernidade 

essa simbiose entre inspiração-artista caducou tanto quanto a célebre conceituação atribuída a Marcel Duchamp 

(1887-1968), o “atrevido” vanguardista francês que ousou enviar um vaso sanitário e uma roda de bicicleta a salões 

de arte dos anos 10 sob a justificação de que “arte é tudo aquilo que quero que seja arte”.

além da 
magia, 
       outras   
  emoções

Geraldo Edson de Andrade

“Nu Descendo a Escada”, de Duchamp
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Nesse caso particular, em que o autor se apropria de 

objetos industrializados, por ele denominados ready-ma-

de, a arte deixa de ser esteticamente bela, como se inicia 

vanguardista abrindo dessa maneira novos caminhos para 

experimentos artísticos. Ninguém hoje em dia está mais 

preocupado com os objetos criados como galhofa por 

Duchamp de ser ou não obras de arte, pois até mesmo os 

próprios museus os acolheram e divulgaram como possí-

veis caminhos de linguagem que com o passar do tempo 

se tornou não somente inusitada como acatada em seus 

múltiplos aspectos. Duchamp, porém, sabia o que fazia. 

Quis escandalizar a sociedade de sua época, e conseguiu. 

Ao longo de sua carreira teria como uma de suas mais 

surpreendentes realizações a tela “Nu Descendo a Escada”, 

uma referência dúbia entre os estilos Futurista e Dadaísta, 

eles também inovadores no contexto da história da arte.

Reconhecemos ser a proposta antiarte um tanto o 

quanto insólita, mormente para um tipo de espectador 

ainda não educado visualmente para aceitá-la. Nesse caso 

é bom lembrar que a “Arte”, como acentua o teórico R. 

Maratti, “não está ligada a nenhum tipo essencial de cul-

tura humana. Pelo contrário, é uma planta resistente que 

floresce em todos os climas e em todas as estações”.

Na história da pintura há casos como o do italiano 

Fra Angélico (1387-1455) que, ao pintar a figura mítica da 

Imaculada Conceição, ao concluí-la, ajoelhava-se em sinal de 

gratidão pela ajuda divina. Explicável: além de pertencer a 

uma ordem religiosa, Fra Angélico se insere na fase em que 

a pintura estava a serviço da Igreja, fato que perduraria até 

o Renascimento, no século XV, quando o mundo passou do 

poder cristão, representado pelo Papa, para seguir a filoso-

fia humanista. O homem, portanto, à frente de um século 

que surgia ávido de transformações, sejam por intermédio 

dos grandes navegantes que partiram em busca de novos 

mundos, sejam pelas conquistas da ciência e da tecnologia.

Por conseguinte, o Renascimento já foi cotejado ao 

século XX pelas decisivas mudanças que se introduziram 

cada vez mais desafiantes na ânsia de, pela máquina, alcan-

çar o admirável mundo novo preconizado pelo romancista 

britânico Aldous Huxley.

Obviamente que a arte também transgrediu suas re-

gras básicas com o passar dos tempos, muitas das quais 

difíceis de serem apreendidas. E não podia deixar de ser. 

A dramaticidade mística da primitiva pintura cristã, na 

qual se insere a figura beatífica de Fra Angélico, não seria a 

mesma que norteariam os pintores impressionistas de 1874 

com as possibilidades advindas da luminosidade da cor e 

seus contrastantes para expressar a fugacidade do instante.

A partir de então, a pintura não seria mais a mesma. O 

Belo permanecia como ponto de interesse estético, embora 

com certa relutância na sua aceitação pública. Porque, na 

sucessão de escolas e linguagens artísticas iniciadas pelos 

impressionistas, o espectador se aboletou na expectativa de 

novidades plásticas nem sempre por ele assimiladas. Ao con-

PÓS-VENDA140
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“Guernica”, de Picasso

trário, além de confundir, as linguagens subsequentes logo 

seriam suplantadas por outras cada vez mais intelectualiza-

das, como o Expressionismo (1905), que vem logo a seguir.

O discurso aqui é o homem na sua morbidez. Nada 

de paisagens luminosas a plein soleil, o grande trunfo dos 

pintores impressionistas, entre os quais Monet e Renoir, 

porquanto a Europa principalmente mergulhava em crises 

políticas e sociais que a levaria aos horrores da Primeira 

Grande Guerra, 1914. Coincidentemente, no continente-

-berço de quase todos os movimentos de arte o artista 

continuava visionário tanto quanto em outras ocasiões.

O uso pictórico do preto e do branco no trabalho do 

artista expressionista tem razão de ser. A gravura e o dese-

nho, mais do que qualquer outra linguagem, têm implícita 

certa dramaticidade que o preto e o branco enfatizam ainda 

mais quando os temas são mórbidos e atormentados, os de-

mônios interiores de cada um, que prenuncia, aliás, as pes-

quisas de Sigmund Freud e seus estudos da psique humana. 

Sintomaticamente, o movimento tinha como sede as cidades 

de Dresde e Munique, na Alemanha. Freud era austríaco.

A obra de arte, portanto, tem essa função de interme-

diar o artista ao espectador no que diz respeito à compre-

ensão, ou melhor, às intenções com as quais ele procura 

transmitir na sua mensagem. Uma espécie de codificação 

que cabe ao público, quando intelectualizado, decifrar. 

Gostar ou não gostar do trabalho de determinado artista, 

eis um ponto discutível porquanto as emoções variam em 

relação à sensibilidade individual.

Como exemplo, duas vertentes da pintura do século 

XX: “Guernica”, de Pablo Picasso, e “Retirantes”, de Can-

dido Portinari. Dois pintores formalmente aproximados: o 

primeiro, nascido na Espanha, e o outro, no Brasil. Preo-

cupação dos dois artistas: a injustiça social tendo o homem 

como foco sob múltiplas utopias. Com sólida carreira, são 

pintores com gramática plástica corroborada com o passar 

do tempo. Não falo de aceitação, que é outra coisa, porém 

da perplexidade que algumas de suas telas provocam ao vi-

sitante quando num museu de arte ou numa exposição. Falo 

do leigo em relação a uma obra de arte, no caso a pintura.

“Guernica”, pintado em 1937, protesto do artista ante o 

massacre da cidade do mesmo durante a sangrenta Guerra 

Civil Espanhola. Trata-se de pintura exemplar no que se re-

fere a denunciar o terrorismo fascista liderado pelo general 

Franco; muito mais do que isso, uma obra de arte genuína, 

comovente, na qual não sabemos o que mais admirar: se a 

força do desenho ou as pinceladas incisivas do artista, que 

INTELIGÊNCIAI N S I G H T
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parecem fulminar o olhar de quem analisa aquela fragmenta-

ção de corpos mutilados de homens, mulheres e crianças que, 

mesmo assim, ainda acreditam numa “luz no fim da estrada”. 

A obra formalmente ligada ao Cubismo projeta a força dessa 

linguagem, que tem em Picasso seu mentor principal.

Para alguns espectadores a tela, de grandes dimensões, 

incomoda, chegando a provocar reações as mais diversas, 

como o repúdio. O que comprova a genialidade do artista 

espanhol ao fazer de uma pintura um libelo a favor da Paz.

Quanto à série “Retirantes”, de Candido Portinari, 

em especial a tela “Menino Morto”, que representa o 

enterro de uma criança nordestina vítima da fome, em 

que dos olhos da mãe alucinada descem pedras em vez 

de lágrimas, uma coisa é certa: jamais a pintura brasileira 

alcançou tamanha dimensão de grandeza. Antenado com 

os problemas sociais do país, Portinari sofreu forte discri-

minação da sociedade ao seu trabalho talvez porque, na 

época, a burguesia se mantinha alheia à realidade brasileira, 

mormente a do Nordeste, de onde vinham aquelas figuras 

maltrapilhas e esfomeadas fugindo da seca inclemente em 

busca de melhores dias no sul maravilha.

Como não podia deixar de ser, o público brasileiro, 

não muito acostumado às inovações estéticas que ocor-

riam no mundo, reagiram àquelas pinturas que falavam 

de questões intrínsecas ao seu dia a dia. Nos anos 30 e 40, 

quem queria ver problemas sociais refletidos numa pintura?

Não esquecer que naqueles anos no Brasil os artistas 

acadêmicos com costumeira habilidade pintavam suas natu-

rezas-mortas, suas marinhas e seus retratos de figuras de alta 

sociedade. Enfim, um reflexo da frivolidade do momento.

Afinal, o que as obras de arte têm de tão intensiva 

capaz de provocar reações tão multifacetadas no homem? 

Nunca é demais lembrar que a arte é uma dicotomia entre 

artista-espectador, numa codificação que cabe ao último 

decifrar. Não é tão fácil como se imagina. Condição precí-

pua: quem recebe a mensagem deve estar apto visualmente 

à recebê-la.

Concluindo: sendo a pintura linguagem visual, cabe 

a ela comunicar-se com o espectador e não o contrário. 

Em arte não há o gosto não gosto, porque a obra de arte 

é sempre criação com o poder de se abstrair da realidade 

aparente.

O articulista é escritor e professor de História da Arte da UERJ. 
Faz parte da Associação Brasileira de Críticos de Arte-AICA-AICA

geraldoedson@ymail.com

“Menino morto”, de Portinari
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 rocks

Con suelo
em dose dupla
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Rastro
Q uando o corretor parou o 

carro, já comecei a suar frio. 

Aquele prédio tinha algu-

ma coisa carregada, um peso, uma dor 

sujando até a fachada branca e recém-

-pintada, ponto de venda principal do 

imóvel.

– O edifício foi inteiramente refor-

mado, disse o zelador, que, em evi-

dente cumplicidade com o corretor, 

tentava me empurrar um apartamen-

to no décimo primeiro andar.

Eu não conseguia me lembrar 

o que tinha acontecido comigo ali. 

Nem quando, nem com quem, nem 

nada. Só sabia que tinha sido uma 

coisa horrenda, vergonhosa, dessas 

que a memória apaga para a gente 

poder se olhar no espelho com algu-

ma dignidade. 

– Preferiria ver o outro imóvel 

que o senhor anotou na agenda. Não 

gosto desse prédio. Mas o corretor in-

sistiu. O preço era uma pechincha, o 

proprietário estava enforcado, ele me 

contava isso em off para justificar a pe-

dida tão baixa, senão eu podia achar 

que tinha gato na tuba, algum pepino 

hidráulico, elétrico ou outro qualquer 

jazia embaixo das aparências, além 

do que a metragem era o dobro do 

que eu tinha sugerido, na verdade o 

espaço de que eu de fato precisava, a 

levar em conta a casa em que morava 

antes e que ele próprio tinha acabado 

de vender. Por fim, coroando os argu-

mentos, afirmou, com ar de íntimo, 

que eu continuaria na mesma avenida 

onde vivera quase toda a minha vida, 

perto das duas praças mais charmosas 

da cidade. Só não prometeu mar por-

que a geografia é iniludível. Mas foi o 

zelador quem me convenceu: 

– A senhora nem quer subir para 

ver o apê? Quem sabe perde essa im-

pressão ruim? 

Ponderação justa. Não era razoável 

eu simplesmente cismar com o pré-

dio, assim no geral, pela fachada e por 

conta de uma lembrança que nem 

lembrança ainda era, apenas um mal-

-estar generalizado que poderia ter 

PÓS-DOR

Avec mes souven irs j’ai a llume le feu 
Piaff

Consuelo de Castro
Dramaturga



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

145OuTuBRO•NOVEMBRO•DEZEMBRO 2010



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

146

muitas outras causas. O calor infernal. 

O cansaço. A sensação de luto pela 

venda da casa. Vai saber o que anda 

pela cabeça da gente nesse vende-

-compra. Estresse imobiliário existe e 

todo mundo sabe que deixa sequelas. 

Tem quem continue lendo classifica-

dos todo fim de semana e fazendo bo-

linha de caneta pilot em volta de uns e 

outros imóveis, como se já não tivesse 

achado o seu. 

Consenti em subir e no elevador a 

sensação piorou. Uma angústia, uma 

tristeza, uma vontade de me dissol-

ver e escorrer pelas fendas da laje. Eu 

conhecia desesperadamente cada 

palmo daquele buraco por onde o as-

censor deslizava. Quando paramos no 

andar e vi a porta de mogno, paralisei. 

– Não insistam, por favor. Não que-

ro ver mais nada. Quero ir embora e 

é já. 

Mas o proprietário já tinha aberto 

a porta com a boca congelada num 

sorriso acolhedor, o mesmo que eu 

vinha emitindo há mais de ano aos 

possíveis compradores da minha casa. 

Coloquei-me na situação do coitado, 

respirei fundo e entramos, o corretor, 

o zelador e eu. Eu, modo de dizer. O 

que restava de mim. Porque, àquela 

altura dos acontecimentos, já não me 

sentia uma pessoa inteira. Um pedaço 

do que fui estava perdido na argamas-

sa, no mogno, na vertigem da paisa-

gem que a persiana novinha deixava 

entrever. E não estou falando por me-

táforas, mas com toda a crueza. Eu não 

conseguia mesmo me sentir íntegra, 

tipo cabeça, tronco e membros. Um 

dos três tinha se evaporado. À medida 

que o proprietário ia mostrando o es-

paço eu piorava. Mas, estranhamente, 

acostumava-me ao mal-estar, como 

se ele, e não o seu contrário, é que fos-

se a minha realidade habitual. 

– Não precisam me mostrar mais 

nada, disse, no auge da aflição. – Eu 

conheço este apartamento. E não 

gosto dele. 

– Quando a senhora esteve aqui?, 

perguntou a boca de sorriso congela-

do. 

– Muito tempo atrás. Mas sei tudo 

de cor e salteado. Quer ver?, e saí an-

dando e falando feito uma desembes-

tada. – Ali tem um quarto grande, ao 

lado, um banheiro de mármore rosa 

com uma banheira imensa. Em frente, 

mais três quartos menores e, no meio 

deles, outro banheiro, também de 

mármore, mas sem banheira. Quase 

chegando às duas salas, fica um escri-

tório cheio de prateleiras, uma pran-

cheta de engenheiro, uma mesa com 

uma régua T, um monte de papéis e 

uma máquina de escrever. Para vocês 

verem como faz tempo. Nem compu-

tador existia ainda. Ou se existia era 

de uso exclusivo dos chefes de Estado 

das grandes potências. 

Fui descrevendo tudo com tanta 

minúcia que o proprietário não se se-

gurou e disse, rindo: 

– Não tem mais nada disso. Já não 

tinha quando comprei e com certeza 

também não tinha quando o antigo 

proprietário comprou. O edifício é 

muito antigo. Década de 50, por aí. 

– Mas foi inteiramente reformado, 

repisou o zelador. 

– Por fora e por dentro, completou 

o corretor. 

E o proprietário: 

– Mudei a planta toda. As duas 

salas viraram uma só e temos apenas 

duas suítes. Uma grande, que eu uso, 

e uma menor, para o meu filho. O es-

critório foi incorporado às suítes e à 

área das salas e agora cada suíte tem o 

seu próprio home-office. Ah, não tem 

mais mármore em lugar algum! Aliás, 

o antigo dono já tinha arrancado tudo, 

porque estava muito deteriorado. 

Reconheci as mudanças. O que 

me deixava ainda mais aflita, já que 

era a comprovação de que eu tinha 

mesmo estado ali, na pré-história do 

apartamento, talvez na minha própria 

pré-história de mulher. Foi ao pensar 

a palavra mulher que me lembrei de 

tudo. 

– Ainda existe o mural do Di Caval-

canti na parede do escritório? O pro-

prietário descongelou o sorriso. 

– Claro! Essa parede ninguém ia 

ser louco de botar abaixo. Um Di Ca-

valcanti é um Di Cavalcanti. A diferen-

ça é que agora ele não está mais no 

escritório, mas na minha suíte! 

PÓS-DOR
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E o tonto ria, achando o máximo a 

parede ter mudado de lugar sem sair 

do lugar. Fomos ver o mural. Era lindo. 

Esfuziantemente lindo.  Sobrevivera 

intacto a décadas de tendências de-

corativas. Pedi que me deixassem um 

segundo sozinha. Muito a contragos-

to os três se afastaram. Olhei para o 

canto direito do mural. Na parte mais 

baixa, beirando o limite da obra, havia 

um traço evidentemente restaurado, 

um pouco mais escuro que o resto da 

linha que compunha uma das figuras. 

Embaixo dele o meu sangue. 

Fazia mesmo muito tempo. Eu ti-

nha 16 anos. Namorava havia dois um 

canalha que me botava corno um em 

cima do outro. Aguentava quieta por-

que era louca pelo cara. Mas a gente 

tinha um código de ética. Precário, 

mas, de todo modo, um código: em 

festa a que tivéssemos ido juntos ele 

dançaria só comigo. E nunca, em hi-

pótese alguma, insinuar-se-ia para 

cima da Lu, minha melhor amiga des-

de o maternal. 

Um belo dia, Lu e eu fomos convi-

dadas para uma festa no apartamento 

de um garoto da nossa classe. Meu pai 

não me deixou ir porque era a quinta 

noite da semana que eu chegava tar-

de. Emburrei, mas não tive saída senão 

acatar. Para cúmulo do sufoco, Lu me 

pediu emprestado um vestido de ve-

ludo vermelho que eu tinha acabado 

de comprar e veio se arrumar no meu 

quarto, o que me dava cada vez mais 

raiva do velho. Aquilo tinha um nome: 

cárcere privado. E era crime. 

No que a Lu bateu a porta, o tele-

fone tocou. Era o meu namorado. Ele 

não sabia da festa, mas eu, asna, dei a 

pista. O sacana jurou que não ia, que 

não gostava de bancar o penetra e 

tal e coisa e coisa e tal, mas senti pelo 

tom de voz que ele ia, sim. Esperei 

meus pais se recolherem, certifiquei-

-me pelos roncos dos dois que esta-

vam dormindo para valer, e na ponta 

dos pés abri o armário, peguei a pri-

meira roupa que encontrei, já que 

nada podia se comparar ao vestido de 

veludo vermelho. Maquiei-me na mar-

reta, prendi a juba num rabo de cavalo 

e me mandei para a festa. 

Demorei para entrar. Fiquei fazen-

do hora no boteco da esquina. Tinha 

que dar tempo para o desgraçado se 

aprontar, tirar o carro da garagem e 

chegar lá. Quando achei que o inter-

valo já estava de bom tamanho, entrei 

no prédio, peguei o elevador e subi ao 

décimo primeiro andar, onde rolava 

a festa. Fiquei zanzando à procura da 

Lu, mas nem sombra, até que, de re-

pente, num dos cômodos do infinito 

corredor, ouvi uma música diferente 

da que tocava na sala. Entrei e dei de 

cara com a Lu e o meu namorado dan-

çando uma merda qualquer do Ray 

Conniff, de rosto colado, meu vestido 

vermelho todo estropiado, o decote 

das costas quase rasgando de tanta 

bolinação. Eu ia bancar a Grace Kelly. 

Discreta, intangível, finíssima. Mas sal-

tei para cima deles e caímos os três 

sobre uma mesa, que por sua vez caiu 

também, arrastando a prancheta ao 

lado, uma máquina de escrever, uma 

régua T, um monte de papéis e os dois 

copos de cuba-libre que os filhos da 

puta estavam bebendo. 

Eles fugiram de gatinhos, ilesos, 

mas eu, sem conseguir parar em cima 

das pernas, tentei me levantar apoian-

do a mão direita no tapete e me cor-

tei nos cacos dos copos. Zonza de 

dor, com a vista embaçada de tanto 

chorar, encostei a mão sangrando na 

parede e manchei o mural do Di Ca-

valcanti. Deus sabe os palavrões que 

xinguei. E foi então que vi, ao meu re-

dor, praticamente lotando o escritório, 

todos os participantes da festa rindo 

às gargalhadas. Entre eles, a galinha 

da Lu e o ordinário do meu namora-

do, agora e para sempre ex. O filho do 

dono da casa era o único que não ria. 

Na certa estava pensando em como ia 

explicar ao pai que o mural do Di Ca-

valcanti tinha sido danificado. Até por-

que o coroa nem sabia que ele estava 

dando uma festa. 

O zelador, o corretor e o proprietá-

rio voltaram, preocupados. 

– A senhora está se sentindo bem?, 

perguntaram quase em uníssono. 

– Estou. 

Eles se entreolharam sem saber o 

que fazer, até que o corretor tomou a 

iniciativa:

– Vamos ver o outro apartamento?

– Não. Vou ficar com este.  
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Zeze
Apesar do pé-d’água, fui ao 

brechó da Zezé, que naque-

le dia estava uma loucura, as 

coisas mais encantadoras faiscando 

nas araras, bolsa de strass anos belle 

époque, quimono de cetim de uma 

ex do Elvis, capas de chuva de tudo 

quanto é grife e época e um Givenchy 

caramelo de seda pura, que, apesar 

dos bolsos que sempre me engordam, 

comprei na hora. Zezé tinha mostrado 

um outro cinza, do mesmo autor e 

sem bolso, o que sempre emagrece, 

mas paixão não se discute e já saí ves-

tida com meu Givenchy. Até aí normal. 

Toda semana vou ao brechó da Zezé 

nem que seja para levar um papo, de-

pois me sento no boteco em frente e 

tomo um suco. 

O pesadelo começou quando o 

cardápio caiu no chão e me abaixei 

para pegar. Um dos bolsos do casaco 

se rompeu fazendo, um barulhinho 

que só escuta quem está vestindo a 

roupa e muito ligado nela, como era o 

meu caso. Botei a mão para sentir o ta-

manho do estrago e já ia dispensando 

o suco para voltar à Zezé e pedir que 

o consertasse, quando toquei num 

papel enrolado, tipo mensagem de 

preso ou náufrago, bem grudado no 

forro. Um arrepio pavoroso me varreu 

o corpo, enquanto, dentro da minha 

cabeça, alguém martelava: “Não abre, 

é fria.” Mas abri. 

Era um bilhete amarelado de 

contagiante rancor, que me virou 

do avesso por muitos e muitos dias, 

atirando-me numa espécie de espe-

lho de Alice. “Vou me vingar, sua ca-

dela, não se larga um homem ferido 

na estrada como um cão morto.” Foi a 

conta. O destino da antiga proprietá-

ria do casaco passava a ser meu. Não 

adiantava devolver porque, se fui eu 

que achei o bilhete naquele bolso, 

depois de tantas décadas de uso, era 

a mim que cabia a vingança do ho-

mem largado na estrada. Na mesa ao 

lado um cara de capa de chuva me 

No brecho da

A Maria Rita  Kehl, por todos 
os ca es da memoria

PÓS-PRANTO
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olhava enviesado. Seria ele? Por que 

não? Vestir aquele traje, que nada 

tinha de comum, pelo contrário, era 

original e único, e estar dentro do 

mesmo invólucro que o bilhete, eram 

fatos que me colocavam, sem exa-

gero e irreversívelmente, na mira das 

pessoas marcadas para morrer. 

Era muita coincidência que um 

sujeito me olhasse enviesado na hora 

mesma em que eu acabava de ler o 

bilhete. Chamei o garçom, disse que 

não queria mais o suco, que tinha aca-

bado de me lembrar de uma reunião 

para a qual já estava atrasada. Quan-

do abri a carteira, o estranho veio em 

minha direção, com as mãos no bolso, 

uma delas acariciando qualquer coisa 

dura que não era o seu pau nem um 

tubo de bala de hortelã, mas um tre-

zoitão. Levantei-me da mesa e tentei 

alcançar a rua antes que o desgraçado 

me pegasse, mas eis que ele me agar-

ra o braço:

– Está chovendo muito. Quer uma 

carona? 

E eu, tremendo:

— Não, obrigada. Estou com o car-

ro aí. 

Nisso, Zezé chega correndo com 

uma écharpe que eu tinha esquecido 

e cumprimenta o cara dizendo que a 

capa tinha caído muito bem nele. Ain-

da não era, pois, o meu perseguidor, 

apenas um cliente da Zezé, também 

usando roupa recém-comprada, um 

Humphrey Bogart tardio que tinha 

ficado a fim de mim sei lá por quê. 

Quanto ao trezoitão, tratava-se apenas 

de um pacote com um colar de ame-

tistas, que o ex-futuro matador tinha 

comprado da Zezé para dar à filha. 

Pedi à minha cabeça para dar trégua 

na paranoia. O mico Bogart já estava 

de bom tamanho. 

Mas alguma coisa me dizia para 

não baixar a guarda. Se ainda esti-

vesse vivo, e eu sentia que estava, o 

verdadeiro vingador perseguiria o ca-

saco até os quintos dos infernos e se 

eu insistisse em usá-lo o maluco me 

atacaria pelas costas, suicidando-se 

em seguida, de remorso, ao sacar que 

eu era eu, nada a ver com a cadela 

que o deixara na estrada. Mas havia 

também a hipótese de ele achar que 

sim, que eu era ela, a cadela, e apenas 

tinha feito plástica e outros ajustes 

ou pura e simplesmente mudado de 

cara, como todo mundo muda quan-

do as décadas esmagam a gente. 

Hipótese bastante razoável, levando-

-se em conta que aquele Givenchy 

estava mais para peça de época que 

vintage. Tinha muito tempo naquela 

seda. Muita mágoa. 

Zezé pouco me esclareceu sobre a 

antiga dona. Até porque a antiga dona 

também não era a antiga dona, mas 

a repassadora de uma outra, que, por 

sua vez, também estava repassando e 

vida que segue até, vai saber, a funda-

ção da Casa Givenchy. Das duas, uma. 

Ou a paranoia cedia ou eu não usava 

mais o casaco, trocando-o pelo cin-

za sem bolso que sempre emagrece, 

com o benefício extra de não carregar 

tanto ódio. Não optei por nenhuma 

das alternativas e resolvi enfrentar o 

destino como heroína grega. Se o cão 

ferido aparecesse, esclarecida minha 

inocência, ele poderia se abrir, falar 

livremente de seu abandono, chorar, 

gritar, fazer uma catarse, purgar-se da 

coisa toda. Para confortá-lo, eu conta-

ria alguma coisa análoga, uma estrada 

minha, em que também fui abando-

nada sangrando. Teria sido para o bem 

de nossas almas que a Zezé havia me 

vendido um casaco com memória ex-

plícita. 

Só que o otimismo nunca foi meu 

forte e desandei a ver o cão, baban-

do de assassina fúria, em todo lugar 

e hora, vestisse ou não o casaco. Pior 

que isso era reconstruir uma história 

que eu não conhecia, os anteceden-

tes daquele abandono, as condições 

concretas em que ele ocorrera, qual 

a estrada, o tamanho do machucado, 

o porquê da crueldade de largar uma 

criatura no meio do nada como se ela 

estivesse morta, o que, aliás, em nada 
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diminui a falta de compaixão, visto 

que aos mortos se dá lápide e adeus. 

Por outro lado, se o cão estava ape-

nas ferido e tivesse recebido socorro, 

poderia ser salvo, não da morte, já 

que tinha sobrevivido como atestava 

o bilhete pós-abandono, mas do res-

sentimento. Muitas possibilidades. A 

cadela era a esposa do cão, meteu-lhe 

um corno, ele formulou o célebre “ou 

ele ou eu”, ela escolheu o outro, pegou 

as coisas e se mandou. A estrada, no 

caso, metáfora da casa do casal desfei-

to, o ferimento, a raiva que ele sentiu 

ao ver seu antigo lar, antes paragem, 

virando outra vez um caminho vazio 

e sem fim. 

Ou a cadela era apenas um caso 

do cão, com quem ele gastava rios 

de dinheiro em detrimento de sua 

humilde esposa, à qual nunca legara 

nem um pano de prato. Ao descon-

fiar que a bisca estava transando com 

outro, seguiu-a, quando justamente 

ela vestia o Givenchy que ele lhe dera 

dias antes e tinha custado os olhos 

da cara. Porrada vai, porrada vem, 

mesmo sentindo-se o mais mesqui-

nho dos mortais, pediu-lhe o casaco 

de volta, levou-o para casa, costurou 

o bilhete no bolso, e, antes que a hu-

milde esposa pensasse que era um 

presente para ela, o primeiro de uma 

longa vida de privações, reconduziu-

-o ao apartamento da ex-amante, do 

qual ainda tinha a chave e o depositou 

sobre a cama, sem mais. Variações in-

termináveis em cima do mesmo tema: 

abandono de amor. Traição de amor. 

Ferida de amor. 

Mas e se a história toda tivesse 

outra natureza? E se eles fossem cúm-

plices numa gangue de traficantes, 

por exemplo? Ela se bandeia para a 

falange inimiga por achar que é mais 

rentável e ainda por cima o delata à 

polícia. Eles têm um último encontro 

antes de ele ser preso. Ela não sabe 

que ele sabe que foi denunciado. En-

quanto ela toma banho de banheira, 

ele pega o casaco, costura o bilhete e 

recoloca o Givenchy no guarda-roupa 

da filha da puta. Em seguida, sai para 

a rua, onde já o aguardam os tiras. E 

a estrada, digo, a carreira da bandida-

gem, acaba numa cela de presídio. 

Imaginar qual seria a trama não 

mudava a sensação de estar sendo 

seguida, com ou sem o casaco, por-

que, repito, nenhuma das anteriores 

proprietárias do mesmo havia encon-

trado o bilhete. E o vingador, estando 

vivo, o que, repito, eu achava e acho 

que está, podia ter me visto comprar a 

roupa no brechó da Zezé, onde anda-

va de butuca, como certamente havia 

andado em todos os outros pontos 

de venda comerciais ou particulares 

por onde o Givenchy tivesse passado, 

confiando que a Providência, do Divi-

no ou do Maligno, levaria a legítima 

cadela-dona a encontrar seu casaco, 

consequentemente o bilhete, promo-

vendo o único desfecho cabível para o 

abandono de um cão ferido: a morte 

do abandonante. No caso, a minha, 

que sobrepus aquela sina às tantas 

que já carrego, pelo simples fato de 

comprar uma porra de um Givenchy 

usado. 

Quando Zezé soube do caso, vol-

tou a me oferecer o cinza que, repito, 

por ser sem bolso, não só emagrece 

como não traz tragédia embutida. 

Mas recusei. 

– Daqui para a frente, só uso roupa 

nova. Você perde a freguesa, mas não 

perde a amiga, disse. 

Ao que ela respondeu, também 

para não perder a piada:

– Nesse caso, Givenchy só na outra 

encarnação.  

consuelo@uol.com.br

PÓS-PRANTO






