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A

direita

é absolutamente

necessária

(Luiz Felipe d’Ávila passa em revista o liberalismo à página 18)

ecado

R

Estados Unidos e União Soviética. Júlio César e Pompeu. Estoicos
e hedonistas. Kennedy e Nixon. Petistas e tucanos. Oposição,
contraposição e justaposição, dissonâncias de toda ordem são bemvindas. Antagonismos de qualquer espécie, se saudáveis, ajudam a
mover a história. Na política, o enunciado beira o tautológico. O vigor da
democracia é sua capacidade de racionalizar e controlar, em molduras
legais, a violência da disputa entre ideias, homens e partidos. Sem
antagonismos, é democracia pela metade, se muito. Daí a convicção,
aqui afirmada, de que a direita é necessária para o Brasil. Tão
necessária quanto a esquerda, convém acrescentar. Dos radicais livres
aos matizes de lado a lado. O enunciado exposto nesta edição decorre
dessa premissa, a defesa do restauro do equilíbrio do debate, por uma
direita não oligárquica, não corrupta, não covarde, não mentirosa, não
golpista. Embora, como se verá, mesmo quando bem oxigenada padeça
de velhos males, entre os quais a confiança inflexível em suas certezas.
Como os habituais vícios religiosos e comportamentais, a violência do
outro é sempre endêmica; a minha, tópica. Mitologias típicas, à direita
e à esquerda. Como advertia Roland Barthes, por vezes um sistema
admite suas falhas para propor, de dentro dele, seus próprios remédios.
É a chamada “vacina da verdade”.
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Esta edição de Insight Inteligência foi regada a absinto, descendo a

profundezas glaucas sob a regência de intensas transgressões. Uma

poética ébria embala letras, traços e restos. Quem resume essa ópera
na ponta de grafite e carvão é Jean-Nicolas, desenhista de alma
torturada, mais conhecido como Rimbaud, príncipe dos poetas.

Nas páginas seguintes, nossos parceiros apõem sua logomarca na
galeria dos inquietantes desenhos, que bem poderiam ser trovas.
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A vergonha de
ser o que é
O liberalismo não só não floresce no Brasil na forma como
deveríamos esperar que florescesse,
como muitos liberais têm vergonha
de dizer que pertencem à direita.
A gênese desse problema está no
conceito que temos de Estado e
sociedade. Aprendemos desde a
escola que o Estado centralizador,
corporativista e patriarcal nos salva
da desordem social, protege-nos da
ganância dos poderosos e ampara
os menos favorecidos, distribuindo
favores, empregos e benesses. Mas há
uma minoria que se opõe de maneira
permanente a essa visão de Estado.
Essa minoria acredita que o Estado
existe para preservar a liberdade, as
leis e as instituições. Acredita que essas instituições democráticas servem
para limitar o poder do governo
e sua ingerência na sociedade. Há
figuras históricas nessa linha, como Joaquim Nabuco, Prudente de
Morais, Eugenio Gudin e Roberto
Campos – pessoas que lutaram para
preservar as liberdades e limitar a
interferência do Estado na vida da
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sociedade. Portanto, a história do
Brasil é marcada por um cabo de
guerra permanente entre os defensores das instituições democráticas e
das liberdades e o grupo majoritário,
que defende o Estado centralizador,
corporativista e patriarcal. No fundo,
somos uma sociedade de mercado,
mas não uma sociedade liberal, no
sentido de entendermos o mercado
como um lugar de pouso. A visão
de Estado do brasileiro reflete um
pouco sua visão de mercado. O
mercado é percebido quase como
um mal necessário, que precisa ser
vigiado, regulado e tutelado. Sem a
intervenção do Estado no mercado,
a ganância individual, a imoralidade
do lucro e a exploração do trabalhador pelo empregador produziriam
uma sociedade muito injusta e desigual. Portanto, a noção de mercado
está intimamente ligada à noção de
Estado. Essas injustiças e distorções
do mercado são denunciadas por todos os partidos e os políticos. E são
“corrigidas” por meio de favores políticos e medidas protecionistas, juros
subsidiados, restrição à competição,
criação de monopólios estatais.
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Argumentos
pró-mercado
O mal de toda a tese majoritária na sociedade brasileira é que
passamos a considerar o mercado
um jogo de soma zero. Ou seja, se
um ganha é porque o outro está
perdendo, quando não é bem assim.
Não conseguimos entender o mercado como um jogo em que todos
podem ganhar. Quando constatamos
que dois bilhões de pessoas saíram da
pobreza nos últimos 20 anos é preciso lembrar que esse é um jogo em
que todos ganharam. É verdade que
cresceu a diferença da renda entre os
ricos e pobres, mas a base da renda
dos mais pobres subiu bastante. Há
no Brasil uma visão maniqueísta do
mercado. E esquecemos que uma das
maiores virtudes do mercado liberal
é que essa livre troca de ideias, de
pessoas e de produtos constitui o
motor do progresso, da competição,
da inovação, do crescimento econômico e também da democracia e
das liberdades individuais. Em 1820,
o crescimento das potências mais
ricas da Europa e dos países mais
pobres era de apenas quatro vezes o
PIB. Hoje é de 100 vezes. O raio de
crescimento e de acúmulo acontece
quando as instituições são sólidas e
a intensa troca de ideia, pessoas e
produtos geram progresso, competição e inovação. Entre 1820 e 2000, a
população do mundo cresceu quase
seis vezes, a média de expectativa de
vida dobrou, o crescimento da renda
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cresceu nove vezes. De 1980 a 2000,
o consumo das nações em desenvolvimento cresceu duas vezes mais
rápido do que o dos países ricos.
O consumo chinês cresceu 10 vezes
mais do que os países ricos. Ou seja,
todos estão ganhando nesse jogo de
globalização e troca de ideias, pessoas
e produtos. Hoje, em qualquer favela
brasileira é possível ver produtos que
no passado eram considerados de
luxo. Uma das âncoras da melhoria
social e da distribuição de renda foi
a queda do preço ao consumidor
dos produtos agrícolas. Isso ocorreu
graças à inovação, à tecnologia, ao
mercado. Em 1960, 82% das terras
agriculturáveis do mundo eram utilizadas para sustentar a população
mundial. Hoje esse índice é de apenas 37%. Ou seja, houve um ganho
gigantesco de produtividade, fruto
exatamente da inovação tecnológica
e da inovação dos mercados.

Mais urbanizados,
mais liberais
e menos ilusões
As ideias liberais tenderão a
ganhar força conforme crescer mais
e mais a população de classe média
e urbana. A urbanização e o crescimento da classe média farão com
que os valores liberais aflorem e se
tornem cada vez mais simpáticos às
pessoas. Uma sociedade urbanizada
e de classe média fará mais pessoas

I N S I G H T

repudiarem valores como o do Estado paternalista e corporativista.
Elas vão começar a sentir no bolso
o quanto esse Estado custa caro. Aí
venceremos as três grandes ilusões
nacionais. A primeira das ilusões é
a de que o Brasil pode continuar a
crescer eternamente dependendo da
poupança externa. Somos um Estado
que consome quase 40% do PIB nacional, temos uma Previdência Social
que hoje já consome 12% do PIB, não
conseguimos criar a nossa poupança
interna e, sem ela, não conseguimos
fazer os investimentos de infraestrutura necessários para que a economia cresça de forma sustentável. A
segunda ilusão é a de que o Brasil
pode crescer sem investir em capital
humano. A América Latina tem o
menor índice de crescimento de produtividade. O Brasil gasta hoje com 3
milhões de aposentados mais do que
gasta com 37 milhões de crianças de
0 a 14 anos nas escolas. Outro dado:
44% dos jovens até 14 anos pertencem a 25% das famílias mais pobres
do país. Metade dos jovens ainda
não concluiu o ensino médio. Ou
seja, não temos uma mão de obra
preparada para enfrentar o mundo
moderno. Por fim, a terceira ilusão é
de que podemos crescer sem termos
instituições democráticas fortes e
confiáveis. Temos de desinflacionar
o personalismo político e fortalecer
a credibilidade das instituições para
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que elas se tornem responsáveis pelo
crescimento dos laços de confiança,
credibilidade e previsibilidade, três
elementos fundamentais para assegurar a evolução natural do sistema
político e a capacidade de disseminar valores, princípios e regras
que regem a sociedade, aqueles que
garantem os direitos democráticos.
É um longo e árduo caminho, não
será fácil. Mas é preciso começar esse
experimento em favor dos princípios
liberais com exemplos, mostrando
como o Brasil pode ter um ganho
mais eficaz se reduzirmos o peso do
Estado e aumentarmos o dinamismo da troca de ideias e produtos no
mercado.

Contra o
personalismo
político
Temos de acreditar que, se não
formos capazes de produzir políticas
econômicas no jeito correto, jamais
criaremos um ambiente propício
para criar uma real competição e
crescimento sustentável no Brasil.
Se suspeitarmos do mercado, do
livre comércio, da competição, da
inovação e do lucro, sempre entenderemos, por exemplo, que os impostos

serão mecanismos destinados a corrigir distorções e injustiças produzidas
pelo mercado. Nunca faremos uma
reforma tributária porque o problema dos impostos não se tratará
de uma questão econômica e sim
de redistribuição de justiça social
ou combate à desigualdade. Aí não
funciona. É preciso admitir que a
dificuldade de inserção das ideias
liberais na sociedade brasileira foi
ampliada pela associação do campo
liberal a períodos autoritários. Mas
mesmo no período de ditaduras, os
líderes autoritários sempre tiveram
medo de acabar com as instituições
democráticas e perder a legitimidade
do poder. Eles tiveram de adequar as
instituições como forma ou mecanismo de legitimar o poder pessoal.
Há um complicador presente hoje,
que é o fato de o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ter tratado os
interesses do partido, do governo e
do Estado como se fossem a mesma
coisa. Este foi o grande mal do seu
governo: a ausência de discernimento
entre partido, governo, Estado e ele
próprio, como se o presidente da
República fosse o único e legítimo
representante das aspirações e desejos
da sociedade. O personalismo político, quando cresce em figuras carismáticas como Getulio Vargas e Lula,
resulta no enfraquecimento das instituições. O personalismo surge como
uma forma de essas figuras dizerem
que resolvem os problemas que as
instituições não conseguem resolver.
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Nos últimos oito anos, infelizmente,
houve retrocessos. O aparelhamento
do Estado, o enfraquecimento das
agências reguladoras (que deveriam
disciplinar o mercado), a politização
de órgãos absolutamente técnicos
como o Ipea e a Embrapa, tudo isso
é muito ruim porque passamos a
ter instituições mais fracas ou mais
politizadas. Esse processo ajudou
também a corroer a credibilidade
de instituições como o Congresso.

Nem direita,
nem esquerda,
mas ao centro
Não basta que nós, liberais, tenhamos boas ideias. Não basta que
tenhamos alguns líderes capazes de
vocalizá-las. Precisamos de partidos
capazes de defender essas ideias e
seduzir a sociedade. A questão se
concentra no seguinte dilema: se você
quiser um partido grande e competitivo, terá de encaixar tudo dentro
dele. É o chamado partido-ônibus.
O partido tem de ter opiniões divergentes e visões distintas. Não
pode ter uma definição muito rígida de seus credos ideológicos, caso
contrário estará limitando o poder
de atratividade do eleitorado. Esse
dilema não é um fenômeno apenas
brasileiro, mas mundial. Os partidos
descobriram que, para se tornarem
grandes e tomar o poder, precisava
caminhar rumo ao centro. Fazendo
um discurso centrista, traria seus fi-

24

LANTERNA NA POPA

INTELIGÊNCIA

éis seguidores e sempre conseguiria
roubar um pouco o voto dos outros
partidos. Essa disputa pelo centro
e esse flexibilização para seduzir os
dissidentes do outro lado parecem a
fórmula mágica para ganhar o poder.
Isso significa duas coisas. Primeiro, que os partidos não podem ser
defensores de determinados valores
porque espantarão outros eleitores.
Portanto, as candidaturas centristas
têm êxito no projeto eleitoral mas,
por outro lado, causam descrédito
nas instituições. Fazem o eleitor
achar que não há diferenças entre
o partido A ou B. Qual a diferença
gritante entre o PSDB, o PT, o DEM
e o PMDB? É tudo a mesma coisa.
Não se consegue discernir com clareza as grandes diferenças dos partidos,
exceto por uma ou outra coisa cosmética. Quando um partido decide
assumir determinadas bandeiras tem
de estar preparado para lidar com
perdas. Mas essa perda será temporária. A longo prazo, essa convicção
criará certa homogeneidade da ação
política, certa coerência. E essa coerência renderá votos futuros. Porém,
como os partidos estão em crise, a
última coisa que desejam fazer é perder votos ou poder. Não conseguem
fazer essa revisão de valores para
resgatar sua essência e dali começar
a construir um novo discurso, uma
nova plataforma, mesmo sabendo
que perderão determinados seguidores que não comungam com suas
crenças.

Retardando a
morte do PSDB
e do DEM
Partidos como DEM e PSDB
estão fazendo hoje nada mais do
que retardar a própria morte. O
PSDB precisa parar, rever o legado
do presidente Fernando Henrique
Cardoso, assumir sua grande bandeira liberal e começar a construir sua
plataforma a partir desse legado. Se
não fizer isso, apenas pode demorar
mais um pouco, mas vai definhar.
Com o DEM será a mesma coisa.
Se não partir para uma defesa de
mercado, para uma filosofia liberal,
em três eleições não existirá mais.
Ao hesitar em rever valores e posicionamento, estará retardando mais
ou uma ou duas eleições. Mas vai
morrer. E aqui voltamos à questão
do modelo de liderança. Lidar com
a mudança de valores exige correr
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riscos, exige lidar com perdas. Mas
são riscos e perdas momentâneos
para um ganho futuro maior. O livro do Eduardo Giannetti, O valor
do amanhã, mostra isso muito bem,
a enorme dificuldade que temos de
abrir mão de ganhos imediatos em
troca de ganhos futuros. É vital para
os partidos políticos brasileiros, caso
contrário tudo vai virar uma espécie
de PMDB. Incluindo o PT, que tem
hoje um partido pragmático, que se
assemelha ao PSDB, ao DEM e ao
PMDB e está voltado para os programas de governo que dão voto e
têm apelo nacional, e outro partido
ideológico, que defende ideias e valores que já se provaram ultrapassados.
O PT também aderiu à tese de que
flexibilizar sua visão ideológica é a
saída para ganhar mais cadeiras no
Congresso e aumentar sua participação nos governos.

INTELIGÊNCIA

Sem
antagonismo,
democracia
débil
A ausência de definição mais
clara dos partidos, sobretudo a dificuldade de defender ideias liberais
que têm o PSDB e o DEM, provoca
um assassinato da democracia. Acabando o antagonismo político, acaba a democracia. Com um prejuízo
adicional: temos um sistema eleitoral
incompatível com o sistema político.
No presidencialismo é preciso ter
muito clara a divisão constitucional
entre três poderes relativamente
fortes, capazes de cobrar e fiscalizar o outro. Quando temos o voto
proporcional, como é o caso atual,
e 17 partidos com representação no
Congresso Nacional, há o evidente
enfraquecimento do Legislativo. De
tal maneira que quem manda na
agenda do Legislativo é o Executivo.
O Executivo constrói sua coligação
de modo a aprovar seus projetos
e medidas. Alguns dizem que se
houver o voto distrital teremos um
regime bipartidário. Mas as eleições
majoritárias brasileiras, no fundo,

já são bipartidárias. Dois partidos
conseguem eleger o presidente da
República. O maior número de prefeituras e governos estaduais está nas
mãos deles, com um pouquinho de
DEM, PMDB e PSB. Mas no Congresso há essa multidão de partidos,
um pluripartidarismo que enfraquece a credibilidade do Congresso e
dá “credibilidade” – assim mesmo,
entre aspas – ao Poder Executivo.
Isso fortalece a imagem no Brasil de
que quem resolve as coisas é o presidente, o governador e o prefeito.
Nunca o Legislativo. Esse processo
reforça também a ideia do personalismo político, que é algo contrário
a tudo o que estamos falando do liberalismo – o poder das instituições
se sobrepondo ao poder individual.
Basta ver como é difícil convencer o
Brasil a aprovar o voto distrital. As
pessoas contra-argumentam com
distritão, com voto em lista fechada,
com coisas que não têm nada a ver
com uma reforma voltada para fortalecer a credibilidade dos partidos
e das instituições. Na lista fechada,
por exemplo, a cúpula do partido
se tornará a oligarquia política que
decidirá quem são os candidatos. O
voto distrital é exatamente o oposto.
Ele resgata o sentido de cidadania. O
eleitor saberá quem é o representante do seu distrito, e aí, sim, poderá
fiscalizar e cobrar o desempenho do
seu candidato de uma forma muito
mais concreta, realista e de acordo
com suas aspirações. Não teremos
uma sociedade liberal sem essa mudança no sistema eleitoral e político.
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Brasil
institucionalmente
privilegiado
Apesar do retrocesso recente,
com o personalismo sobre Lula e
o enfraquecimento das instituições
democráticas, deve-se reconhecer que
as instituições brasileiras são muito
sólidas. Elas aguentam desaforos
temporários, o que não suportam é
desaforos permanentes. Somos uma
sociedade privilegiada nesse sentido.
Temos instituições democráticas fortes, eleições periódicas e limpas, as
liberdades de expressão, econômica,
política e religiosa se equiparam a
grandes democracias liberais, temos
uma economia de mercado e respeitamos a propriedade privada. Esse é
um privilégio de que gozam somente
20% das nações do planeta. E o Brasil
é uma delas. Estamos muito à frente
em termos institucionais, de enraizamento de princípios e valores democráticos e liberais do que qualquer
outra nação em desenvolvimento.
Muito mais avançados, por exemplo,
do que China, Rússia e Índia. É um
privilégio para um país que obteve
esse ganho graças ao trabalho dessa
geração de grandes estadistas – daqueles já citados a personagens como
José Bonifácio ou, mais recentemente, Ulysses Guimarães e Fernando
Henrique Cardoso.
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O papel da
liderança
Quando falamos de mudança
transformadora – que são mudanças de valores, crenças, atitudes,
comportamento – o papel da liderança política é fundamental. O
nosso discurso de convencimento
da sociedade não pode se restringir
a elementos como “choque de gestão”. Foi um tema importante, mas
já está mais ou menos enraizada na
sociedade a ideia de que governos
precisam de gestão eficiente. Isso
não basta, portanto. Precisamos de
um choque de liderança. O que nos
define como pessoas são os valores, a
nacionalidade, as fronteiras do país,
o time de futebol, a religião, a raça, o
partido a que pertencemos. Mudar o
que nos define é muito complicado.
Os grandes líderes são aqueles que
criam desconforto na sociedade, correm riscos políticos para desafiar as
pessoas a mudar de atitude, a rever
crenças, a repensar valores. São esses
líderes que mobilizam as pessoas em
torno de uma visão que as ajuda a
atingir um objetivo comum. Existe
três elementos muito importantes.
Primeiro, a capacidade do líder de
ter uma visão não só de mobilização e inspiração das pessoas, mas
encaixá-las e torná-las co-responsáveis em experimentos, a lidar com

as incertezas e a imprevisibilidade.
Afinal, não sabemos como vamos
emergir de um processo de mudança
transformadora. E o que as pessoas
buscam num líder é justamente a
segurança, o conforto, a previsibilidade e a certeza. A diferença entre o
verdadeiro líder e o líder demagogo
é que o último finge que oferece o
conforto, a segurança e a certeza
mesmo quando não tem certeza ou
segurança das coisas. O bom líder
faz com que nos encaixemos em experimentos e incertezas para superar
as diferenças entre nossos valores e
crenças e o que fazemos. Isso tem
tudo a ver com a coragem, a visão, a
determinação e a perseverança de um
líder. Nelson Mandela teve a enorme
coragem e visão política para deixar
que o fim do apartheid se transformasse numa vingança dos negros
contra os brancos, mas permitisse à
África do Sul ter uma sociedade em
que ambas as raças pudessem viver
pacificamente. Franklin Roosevelt
deu seu exemplo ao educar a opinião
pública norte-americana, mostrando
que os americanos teriam de se engajar de forma permanente na política
externa, e não apenas os municiou
com a ilusão de que o isolacionismo
era possível num mundo em que a
responsabilidade havia se tornado
global. Churchill, durante três anos,
só tinha más notícias a dar ao país,
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mas nunca iludiu os britânicos ao dizer que seria uma tarefa fácil vencer a
guerra, e conseguiu passar um senso
de realismo para as dificuldades e
riscos necessários para a democracia
vencer o nazismo. Fernando Henrique Cardoso lembrou que o povo
tinha de aceitar voluntariamente os
princípios do Plano Real, o que era
uma forma de compartilhar a responsabilidade do risco. São formas
diferentes de engajar as pessoas. São
líderes que não estavam preocupados
apenas em satisfazer sua base partidária e ajudaram a nação a fazer suas
grandes transformações. Verdadeiros
líderes ajudam a sociedade a fazer a
travessia do deserto de mudanças de
valores e culturas. Para isso, correm
muitos riscos.

O futuro
depende
de outras
frentes

O sucesso do Brasil é fruto da
institucionalização de boas políticas
públicas, especialmente nas áreas
econômica e monetária. Não há dúvida de que não teríamos chegado
ao estágio que estamos hoje se não
tivéssemos 16 anos de continuidade
de uma política econômica e monetária iniciada no governo Fernando
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Henrique Cardoso e preservada
pelo governo Lula. Esse é o nosso
grande trunfo. Mas não conseguimos institucionalizar mudanças
em outras áreas vitais. Por exemplo, não conseguimos transformar
a educação de qualidade numa
grande bandeira nacional, capaz de
mudar radicalmente a qualidade da
educação e da formação de mão de
obra. Ainda estamos muito atrás no
conhecimento. Não podemos criar
a ilusão de que o Brasil continuará
repetindo o sucesso dos últimos 15
ou 20 anos somente lidando com as
questões econômicas e monetárias.
Não ocorrerá. Precisamos melhorar
nas outras frentes importantíssimas,
como é a formação do capital humano, o fortalecimento das instituições, a melhor definição dos marcos
regulatórios, uma Justiça mais ágil,
uma maior abertura de mercado, as
reformas tributária e previdenciária.
Temos, portanto, uma longa agenda
a ser cumprida para que possamos
crescer num patamar mais acelerado
do que o atual. Hoje entramos num
ponto muito preocupante de comodismo. O Brasil parece satisfeito de
crescer a uma taxa de 4% ou 5% ao
ano, ter a taxa de juros mais elevada

do mundo, não ter poupança interna
e está tudo bem. Não, não está tudo
bem. Isso terá um enorme impacto
nas gerações futuras. O Brasil precisa
crescer num ritmo mais acelerado e
sustentável. E para fazer isso precisa
fazer reformas. Precisa resolver o
problema crônica do Estado brasileiro, que é ser fraco onde deveria ser
forte e forte onde deveria ser fraco.
E fazer tais mudanças significa lidar
com questões impopulares e difíceis, mas que precisam ser tratadas
da mesma forma como tratamos
a questão econômica e monetária.
Vejo um futuro promissor para o
Brasil se continuarmos tendo uma
sociedade mobilizada em torno de
mudanças importantes a serem feitas.
A sociedade brasileira está cada vez
mais resgatando um espírito cívico,
que foi importantíssimo na época do
combate à ditadura, e esse espírito
cívico é fundamental para continuar
pressionando os políticos a fazer as
reformas de fortalecimento do liberalismo que precisamos fazer.
lf@clp.org.br
O articulista é diretor-presidente do Centro
de Liderança Pública (CLP)
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As melhores práticas
de gestão empresarial.
Leia Case

Studies.

A revista de management
pioneira no Brasil.

Assine
www.insightnet.com.br/case
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revista brasileira de management

S

oliló
quios
à margem

O desencanto político de um. A altivez amoral de outro.
Antes dos dois, a ambiguidade manifesta de uma
palavra. Três expressões distintas do que sabidamente
se configura como a oralização do que se passa na
consciência de quem as enuncia. A vocalização da alegria
triste e a tristeza alegre da saudade; as notas imaginárias
e desencantadas de um velho esquerdista; as revelações
de si e de seu sistema, por um contrabandista emerso da
fronteira. Tempos difíceis, mas pedagógicos.
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AntonioTorres
Escritor

Saudade

Biografia de uma palavra

Esta pequena dor
à portuguesa
tão mansa quase vegetal
Alexandre O’Neill
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Para isso fomos feitos.

lapidares como as tumbas: Punge-me

Por isso temos longos braços
para os adeuses.
Vinicius de Moraes

doso das aulas de civismo, que inclu-

E
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agora trágica saudade...
(Com a palavra um professor, sauíam a cantoria de hinos patrióticos e
a declamação de poemas tão inolvidáveis quanto os boleros que ele

is o meu inescapável destino:

gostava de dançar).

ser ambígua por natureza. Trago no

O professor pigarreia, para desem-

coração alegria e martírio, de que de-

bargar a sua emocionada voz. E ensina:

corre uma tristeza que rima com bele-

“Quem poderá aprofundar melhor do

za, a enovelar um sentimento mais ou

que qualquer outra pessoa as singula-

menos melancólico de incompletude,

ridades poéticas que se enrodilham na

ligado pela memória a situações bem

essencialidade dos sentimentos huma-

vividas. Em outras palavras: privação

nos e suas expressões vocabulares, se

da presença de alguém ou de algo

não um poeta? E não precisa ser dos

que muito se quer, ou a ausência de

maiores. Basta que seja poeta”. Os me-

certas experiências e prazeres do pas-

ninos: “Ai que saudades que eu tenho,

sado, que se deseja reviver. Saudade

da aurora da minha vida, da minha

assim até que não é ruim, eu tiro is-

infância querida, que os anos não tra-

so por mim, cantava o saudoso Luiz

zem mais”. Vossos aplausos, por favor.

Gonzaga, o Rei do Baião, numa mú-

Ora dizem que sou intraduzível.

sica popular que também dizia que

Ora, que estou entre as dez palavras

saudade faz doer, amarga que nem

da língua portuguesa de mais difícil

jiló. Pode me chamar de uma faca de

tradução. Ambiguidade é isso aí: alta-

dois legumes, que corta na alma, ui!

mente valorizada para consumo interno,

Modéstias à parte, sou uma palavra

não possuo valor de troca no merca-

para muita prosa e verso, ponteio de

dão universal das Letras. Tirando-se

viola, conversa mole, papo perfunctório

nuestros hermanos de habla hispânica,

(perdão, leitores), devaneio, pieguice,

que têm lá a saudosinha Soledad, os

riso e lágrima. E é aí que mora o peri-

demais tradutores devem me achar

go. O de ser a musa inspiradora dos

uma encrenca, uma pedra na língua

suspiros e ais das mais compungidas

deles. Mas quer saber mesmo? Meto-

almas deste mundo: Saudade, pala-

-me em sapatos altos, vaidosíssima,

vra triste, quando se perde um grande

toda vez que ouço essa história de

amor... Daí um célebre vate dantanho

que sou uma autêntica filha da úl-

haver me definido como a presença da

tima flor do Lácio, significando isso

ausência. Outro, de gosto mais duvido-

que tenho o latim no meu DNA. Des-

so, cravou-me um espinho cheirando

cendo de Solitas e Sólus, quer dizer,

a flor. E tome metáfora enternecedora

de uma família chamada Solidão. É

servida em frasco de xarope e frases

preciso dizer mais?
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Mas digo: vindo há muito do tempo,

um poema que começa assim: Se de

bardo alambicado que queria se pas-

não posso afirmar com exatidão em

saudade morrerei ou não, meus olhos

sar por outra pessoa? E pessoa cujo

que dia, hora, mês e ano nasci, e se

dirão... E nessas suas linhas, que po-

estro iria deixar a posteridade a babar

foi já no século VII, quando surgiu um

dem me servir se não de certidão de

nas gravatas?).

conjunto dialetal galego-português

nascimento, mas de batismo, ele via

Mas sim, assim me veem, por sé-

no noroeste da Península Ibérica, ou

no espelho das águas a minha con-

culos, seculorum, amém. Uma enlu-

mais tarde, quando os portugueses

dição ambígua: Todas são salgadas,

tada viúva à beira do cais, a salgar o

investiram contra os árabes, para a

porém as choradas, doces me parecem.

mar de fados, boleros e guarânias,

reconquista de suas terras dominadas

Enfim, se eram do mar, da saudade

sambas-canções, toadas, valsas, xo-

por eles, e com isso o idioma alas-

seriam. Navegar era preciso.

tes, maracatus e baiões, e a acenar

trou-se pelo sul, lá pelas bandas dos

para o navio que lá vai à linha do

Algarves, separando-se do galego e

horizonte, já a adentrar a fronteira

tornando-se o veículo de expressão

da nostalgia. E, enquanto o mundo

de um novo reino; ou se foi quando o
português se consolidou como língua
literária, entre os séculos XV e XVI, cujo
coroamento viria a acontecer com a
publicação de Os Lusíadas, em 1572.
Antes disso ele, o português, já havia
feito muita travessia pelos mares, na
voz dos intrépidos marinheiros que
atingiram o Cabo Bojador em 1434,

Eu nasci para
marinheiro,
Mas pus os óculos
e fiquei em terra.
Alexandre O’Neill

A

gira e a Lusitana roda, Portugal volta
a cantar um dos maiores sucessos de
sua música ligeira: Ó tempo, volta pra
trás. Quem anda em busca do tempo
perdido está sentindo o que? Sodade, mô bem, sodade.

esta altura parece claro que

chegaram à foz do Congo em 1483,

minha biografia começa mesmo é

dobraram o Cabo da Boa Esperança

no tempo das grandes navegações.

em 1487, e deram com seus costados

Quanta aventura, tanta desventura,

no Brasil em 1500. Eu fiquei em terra

conquistas e espantos, cobiça e so-

e me fiz ao mar ao mesmo tempo, a

nhos. Feliz o tempo que passou, pas-

recitar: Cantando [me] espalharei por

sou. Tempo tão cheio de recordações...

toda a parte, se a tanto me ajudar o

Bota saudade nisso.

Quem quer passar
além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Fernando Pessoa

D

o heróico tempo ficou-se a ver

engenho e a arte. Em terra, com os
olhos cansados de olhar para o além,

Ó mar salgado, quanto do teu sal

navios. E com olhar esfíngico e fatal.

cantava La barca, um bolero que ain-

São lágrimas de Portugal!

E a fitar o futuro do passado, vendo

da ia ser inventado, séculos adiante,

Por te cruzarmos, quantas mães cho-

entre a cerração um vulto baço, que

enquanto outra parte de mim seguia

raram,

torna. E de quem seria esse saudoso

as pegadas em Ceuta do soldado Luís

Quantos filhos em vão rezaram!

vulto cujo retorno se esperou, dia

de Camões, e nos quinze anos mais

Quantas noivas ficaram por casar

após dia, ano após ano, século após

em que ele se meteu em guerras na

Para que fosses nosso, ó mar!

século? De quem poderia ser se não
de O Desejado, o rei morto no campo

Índia, tendo sido ele próprio um herói da epopeia que escreveu. No re-

(Lágrimas de Portugal? Cá entre

de batalha em Alcácer-Quibir, no dia

gresso, pegou o mote Se me levam

nós, isso não parece lavrado numa

4 de agosto de 1578, seis anos de-

águas, nos olhos as levo, e disso saiu

tabacaria da zona portuária, por um

pois da publicação de Os Lusíadas?!
janeiro• fEvereiRo • março 2011
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Este, sim, salgou o mar com o mais

se mais sonhos naquele tempo, ele

cursor de uma corrente que canta-

transatlântico saudosismo legado ao

acabou por concluir, ao final de seu

va o desgosto da vida, a infância, o

mundo que o português criou, ao

solilóquio. Pode-se deduzir que uma

amor impossível, a melancolia, a tris-

passar além da dor.

saudade como essa é consequência

teza, ufa! O inefável poeta veio a se

Eis-me aí: passar além da dor. Ago-

dos estilhaços projetados pela queda

superar em outro volume, intitulado

ra, sim, dá saudade da pessoa que

do Muro de Berlim, acontecida em

Cantos fúnebres.

escreveu isso, e não aqueles bafios

anos recentes do passado. Mas ve-

Passos mais adiante, eu viria a me

marinhos lacrimosos e filosofantes,

ja: um mapa mundi que não inclua a

sentir muito mais bem tratada (ou

tudo vale a pena se a alma não é pe-

Utopia não é digno de consulta. Quem

retratada) nas mãos do maranhen-

quena, valei-me, minha Nossa Senhora

escreveu isso foi Oscar Wilde. E ele

se Gonçalves Dias, que se consagrou

do Perpétuo Socorro.

morreu no ano de 1900. Eu vim de

como o primeiro grande poeta ro-

Haverá santa que me salve da po-

longe e para longe vou, porque o ser

mântico do Brasil, e que sentia or-

esia barata, a que deveras afaga e

humano está sempre sentindo falta

gulho de ter em seu sangue as três

consola, e da qual nem aquela vene-

de alguma coisa que acha que já te-

raças formadoras do povo brasileiro,

rável pessoa ficou imune? Mas vamos

ve melhor.

por ser filho de um comerciante por-

combinar: uma coisa é o saudosis-

tuguês com uma mestiça de índios

mo individual, para consumo privado,

e negros. Pelo menos dois de seus

sem perturbações da ordem pública; outra é o coletivo, que vem em
cruzadas assustadoras em busca do
futuro do passado, heil! Ideologicamente, porém, não favoreço apenas
as margens direitas do mundo. Estou
em todos os lados, todas as torcidas, correntes de pensamento, credos
etc., onde quer que haja um coração

O teu perfume
predileto exala
No piano saudoso,
à tua espera.
Castro Alves

P

poemas puxam a brasa para a minha sardinha: Ainda uma vez, adeus e
Canção do exílio, esse escrito quando
ele cursava Direito na Universidade
de Coimbra e morria de saudades
do Brasil: Minha terra tem palmeiras,
onde canta o sabiá, as aves que aqui
gorjeiam, não gorjeiam como lá. Com
essa estrofe fica a sugestão de mote

resumivelmente cheguei ao Brasil

para o seguinte capítulo: Do quanto a

acompanhando o movimento utópico

saudade esteve, está e sempre estará

atualmente estou arrebentando nas

dos barcos. Aqui me espraiei. Tanto

no coração dos exilados. Mestrandos

bolsas dos sentimentos, nas quais a

mar, tanto chão, quanta selva. Então

e doutorandos, mãos às teses.

minha cotação atinge índices nunca

me desdobrei em duplo sentimen-

Sim, sim, também tive alguma in-

dantes imaginados.

to: oceânico e telúrico. Juntando os

fluência na lírica do pop star do Ro-

Recentemente encontrei num ro-

dois em um, dá a solidão de um país

mantismo made in Brazil, e sua mais

mance brasileiro um personagem a

grande. No ano de 1836 tive a subi-

bela cabeleira, o baiano Castro Alves,

dizer para o retrato oval do seu fina-

da honra de ser homenageada em

que, embora tivesse colocado a sua

do avô – um fervoroso fiel à Igreja

um livro que entraria para a história

pena a serviço de um mundo mais

Católica, Apostólica, Romana -, que

literária como o marco inicial do Ro-

justo, comprometida com a cons-

só sentia saudade de duas coisas: o

mantismo brasileiro. Título: Suspiros

trução de uma nova ordem social, e

tempo dos boleros e o tempo dos

poéticos e saudades. Chamemos isso

com a causa republicana e abolicio-

comunistas, embora não soubesse

de um desconvite à leitura. Autor:

nista, não deixou de ser também um

exatamente por quê; talvez houves-

Gonçalves de Magalhães. Era o pre-

flamejante poeta do amor e da me-

que a seu modo sente saudade de
tempos mais felizes – eis aí porque
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lancolia. Na sua obra há pelo menos

que palavra corresponde à saudade,

paz, sem a violência atual. Outros, de

uns sete poemas com um Adeus no

mas o certo é que ganhei um verbete

um passado mais glorioso no fute-

título. Em Horas de saudade, escre-

amoroso, assinado por Paulo Natha-

bol brasileiro. La nave vá. Ontem os

veu: No piano saudoso, à tua espera/

nael Pereira de Souza, um educador

heróis eram os dos mares. Hoje, os

Dormem sono de morte as harmo-

paulista já premiado pela Academia

dos gramados.

nias/ E a valsa entreaberta mostra a

Brasileira de Letras. Arigatô.

Por fim, mas não por último, registre-

frase/ A doce frase qu’inda há pouco

Aqui tenho data: 30 de janeiro. É o

-se que há brasileiros que passam por

lias. Castro Alves e Gonçalves Dias

Dia Nacional da Saudade. Por que 30

mim fingindo que não me conhecem.

foram os românticos brasileiros que

de janeiro? Naveguei (nada a ver com

Para esses, saudade e melancolia são

deixaram saudades.

uma volta às minhas origens, pois, pois)

sentimentos retrógrados, reacionários,

No Brasil se diz: “Triste é não ter de

na internet e não encontrei nenhuma

bregas. Múmias paralisantes. Melhor

que sentir saudade”. E mais: “Sauda-

pista. Escolheram uma data e pronto,

devolvê-las a Portugal – de onde nun-

de não tem idade”. Aqui me mimam,

estamos conversados. Homenagem

ca deveriam ter saído –, aos cuidados

fazem-me cafunés, carregam-me nos

é igual a cavalo dado: não se olham

da alma imortal de Fernando Pessoa,

colos, ora como vó coruja, ora como

os dentes. Além do mais, em vez de

aquele que em vida carregou nos de-

mãe gentil, ou mana do peito, ou fi-

continuar a pesquisa em outras vias,

dos três anéis irreversíveis: a tristeza,

lha querida, amada amante. E até me

liguei-me catatonicamente a um pro-

a desgraça, a solidão.

puseram no andor das 100 palavras

grama dedicado ao assunto, na tele-

Chega de saudade, decretou a du-

para melhor conhecer o Brasil, espécie

visão. Um repórter saiu às ruas para

pla Vinicius de Moraes-Tom Jobim, ao

de breve dicionário afetivo japonês-

saber de que as pessoas mais sentem

compor a música tida e havida co-

-português, publicado em 2008 den-

saudades. Um nordestino que mora

mo o marco da Bossa Nova. Mas olha

tro das comemorações do centenário

no Rio disse que de sua terra natal.

que coisa mais linda, mais cheia de

da imigração japonesa. Não deu para

Um carioca mostrou-se saudoso do

graça: saudades do tempo de Tom e

entender nos caracteres nipônicos

tempo em que sua cidade vivia em

Vinicius.
antonio@antoniotorres.com.br

38

ÁTIMO

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

janeiro• fEvereiRo • março 2011

39

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

RodrigodeAlmeida
Jornalista

Desen
canto

Notas imaginárias de um
velho esquerdista conservador

“... Mas pode deixar
que eu te direi antes de
sair. Pode deixar...”
Eugene O’Neill
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personagem é um velho sem

— (com raiva) Porcaria!

nome. “Velho” porque o personagem
assim se autointitula – “um velho es-

Alisa as suíças, leva o jornal ao chão,

querdista, cansado de guerra”. Beira os

ergue-se lentamente, aparentando di-

sessenta anos. É um homem pesado,

ficuldades, e dirige-se ao público.

de longas suíças, sem bigode. Usa um
terno velho e puído, depositado sobre

— (com sofrimento) Estou farto.

uma camisa branca de mangas curtas,

Sou um velho cansado de guerra. Eu

igualmente gasta. A gola torta encobre

esperava outra coisa. Eu desejava que

parte do colarinho da camisa. Apesar

pudéssemos fazer política de maneira

da retórica de cansaço e fadiga, do fato

diferente. Não foi para isso que estu-

coçado e do rosto atormentado, que

dei. Não foi para isso que me preparei

faz lembrar certas máscaras antigas, é

e preparei meus alunos. Não foi para

majestoso, quase imponente, favoreci-

ter esse desgosto que sonhei nosso

do pela voz firme e pelas mãos que se

sonho.

articulam conforme se expressa, como
um professor eloquente.

“Eles”
são meus
companheiros.
Ou melhor,
eram meus
companheiros.
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— (olhando para o jornal espalhado

A área de ação é a sala do apar-

no chão, com desdém) Correlação de

tamento do velho sem nome. O local

forças... Governo de coalizão... Transi-

é pequeno, modesto e limpo. Os pou-

ção... Aquisição de confiança... Projeção

cos móveis não evitam a sensação de

de boas expectativas... Responsabili-

asfixia, decorrente do espaço reduzido

dade... Eu acho graça disso.

e das fachadas de prédios que circulam o apartamento. As fachadas são

— (com raiva) Para quê?! Para que

apenas um esqueleto. Há uma poltro-

a mídia conservadora e golpista achin-

na baixa à frente; uma mesa de jan-

calhe o governo do mesmo jeito?! Será

tar redonda no centro, com cadeiras;

que eles não entendem?! Eles nunca

um toca-discos. À direita, na boca de

vão ser confiáveis para essa mídia!

cena, uma escrivaninha, sobre a qual

Não adianta serem bons cachorrinhos,

se encontram nichos com livros, e um

obedientes, bem-comportados, eles

balde de lixo no chão.

nunca (grita, exultante) serão confiáveis.

Ao abrir o pano a cena está mergulhada na sombra. Uma única luz

— (com os indicadores para cima,

incide sobre o palco. Ilumina o fundo,

num gesto de aspas) “Eles” são meus

explorando a janela do apartamento e

companheiros. Ou melhor, eram meus

a fachada dos prédios vizinhos. O velho

companheiros. Não consigo mais. Nos

está sentado na cadeira de balanço,

últimos tempos me afastei deles. Agora

lendo o jornal, os outros cadernos de-

não os defendo, ao contrário. Nem

sordenadamente empilhados no chão

em sala de aula, nem em mesa de bar,

a seu lado. A luz ilumina o seu rosto.

nem em artigos que consigo publi-

Desgostoso, ele xinga.

car em algum canto. Mas como eu

I N S I G H T
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poderia? Como eu poderia me man-

caminho”, “não se pode dar cavalo

existência, e nos ambientes das eli-

ter fiel a um partido e aliado de um

de pau em transatlântico”. Margare-

tes, pelo relato, ninguém notou. Foi

presidente cujo governo mantém a

th Tatcher – aquela do “there is no

assim na Proclamação da República,

mesma política econômica financista,

alternative” – deve ter ficado com

foi assim na instauração do governo

a mesma absoluta prioridade ao ca-

ciúme. Para mim, tudo não passou

Lula – o primeiro governo de esquer-

pital, a mesma fidelidade ao rentismo

de uma simples conversão ideológi-

da depois da redemocratização. O

internacional? Coisas que combate-

ca. Simples, não. (com ênfase) Uma

governo com o qual acreditávamos

mos tanto quando éramos oposição

drástica conversão ideológica!

iniciar um verdadeiro processo de

e que sabíamos – e eles continuam

mudança rumo ao projeto nacional

sabendo – que empobrece a popula-

— (agachando-se numa das extre-

de desenvolvimento. Mas sabem por

ção, provoca estagnação econômica

midades do palco, amável e informativo,

que ninguém notou a diferença? Por-

e subordina o país às potências he-

para a plateia) Como sou professor,

que as elites continuam ganhando.

gemônicas? Não esperei seis meses

vou lembrar aqui um documento da

Ou melhor, para elas as coisas me-

para jogar a toalha. (com expressão

história para ilustrar o que digo.

lhoraram significativamente, graças

de orgulho) O roteiro estava definido,
eu sabia bem. E caí fora antes de ser
contaminado pela moléstia.

aos lucros fabulosos dos bancos e
— (levanta-se, com voz imponen-

grandes corporações.

te) Revista Ilustrada, Rio de Janeiro,

Manoel Bonfim é que estava cer-

Eles dizem que é assim mesmo,

14 de dezembro de 1889. Texto de

to. Mesmo os mais ousados entre os

uma coisa era ser oposição, outra bem

José Thomé, com o sugestivo título

homens públicos, os mais revolucio-

diferente é ser governo. Então foi para

de “Crônica do chic”. Abre aspas. “Um

nários, são tão conservadores como

isso que chegamos ao poder, emba-

dos documentos mais curiosos para

os conservadores de ofício. Mesmo

lados por uma nação de esperança,

a história da grande data de 15 de

revolucionários hoje, a sua aspiração

desejosa por mudanças reais, subs-

novembro consiste, a nosso ver, no

mais viva é ver, no dia seguinte, toda

tantivas, estruturais?

aspecto inalterável da Rua do Ouvi-

a gente conforme com os seus atos,

dor, nos dias 15, 16 e 17, onde, a não

é ver que todos vêm aderir a eles. E

— (cantarolando) “Lula-lá, brilha

ser a passagem das forças e a maior

a adesão se faz efetivamente; não há

uma estrela/ Lula-lá, cresce a espe-

animação das pessoas, dir-se-ia na-

nada que se oponha a isso; amanhã

rança/ Lula-lá, de um Brasil criança”.

da ter acontecido... Tão preparado

será tudo como ontem. Na véspera, era

estava o povo para a República, tão

de vê-lo, apóstolo, inflamado, radical,

— (interrompendo e mudando o

geral foi o consenso do povo a essa

incitando as gentes ao combate; no dia

tom, drasticamente) Bobagem. Tolice.

reforma, tão unânimes as adesões

seguinte, a voz se amansa, arrasta-se

Para mim, Lula e o PT que se ins-

que ela obteve, que a Rua do Ouvi-

sensata nos conselhos da sabedoria

talou no poder fazem o que fazem

dor, onde toda a nossa vida e todas

e da ponderação. Armam rebeliões,

por uma razão simples: eles querem

as nossas perturbações se refletem

assaltam o poder, mas, uma vez plan-

assim e ponto final. Não porque têm

com intensidade, não perdeu abso-

tados no governo, tais políticos diri-

alguma restrição internacional ou

lutamente o seu caráter de ponto de

gem todas as suas prevenções contra

doméstica. Não me venham falar em

reunião da moda...”

os próprios revolucionários. Agora, o

“correlação de forças” a impedir mu-

seu papel é “conservar”.

danças, “governo de coalizão” ou o

— (Sem exaltação, amável e infor-

“Sentindo as responsabilidades

que a vulgata oficial destilou nes-

mativo) O Brasil mal acabara de pôr

do governo”, o verdadeiro homem se

ses últimos anos: “não havia outro

abaixo um império com 67 anos de

revela; tudo parou, o revolucionário de
janeiro• fEvereiRo • março 2011
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ontem desaparece, as gentes ponde-

— (volta a sentar-se na poltrona)

radas e graves podem aproximar-se

Apesar da “Carta aos brasileiros”, ape-

– ficarão encantadas de verificar que

sar do desgosto de ver a nomeação

mundos de sensatez nele se encerram

do ministro da Fazenda anunciada em

ali; a vida vai continuar tal qual era.

Washington, apesar dos dissabores

“O período de agitação acabou, as

iniciais, nós achávamos que uma mu-

responsabilidades etc impõem o de-

dança de rumos seria possível. Havia

ver de não criar dificuldades novas”.

uma esquerda governista, sócia minoritária desse condomínio. Participa-

— (irônico) É, meus amigos... O go-

va do governo e, naquele momento,

verno que se elegeu falando em mu-

justificava a adesão ao fato de ser um

dança se constituiu e prosperou sob

“governo em disputa”. (suspirando) Sim,

as bênçãos do capital financeiro. Não

um governo em disputa, com forças

custa lembrar que o cenário político

populares batendo-se contra repre-

em 2002, ano da vitória de Lula – (com

sentantes do capital financeiro. Havia

expressão de saudade) meu querido

até quem formulasse a teoria do “por

companheiro Lula – era de pavor. Uma

outro lado”. Nessa teoria, uma política

crise aguda, deterioração das condições

econômica financista se combinaria,

sociais, uma economia que ameaça-

por outro lado, a uma política exter-

va entrar em moratória técnica. Finan-

na progressista. Tínhamos reformas

ciamentos internacionais estancados,

antipopulares mas, por outro lado,

descontrole cambial, evasão de divisas,

tínhamos também uma política cul-

queda na atividade produtiva. Havia

tural positiva.

É, meus
amigos... O
governo que
se elegeu
falando em
mudança
prosperou sob
as bênçãos
do capital
financeiro

um claro rechaço popular ao neoliberalismo de FHC.

— (olha em volta). Essas sombras...
(pausa) O “por outro lado” justifica

— (crispado) Lula e o PT assumi-

tudo. Tenta isolar as partes do todo.

ram o triste papel de relegitimar uma

Mas Gregório de Mattos muito antes

orientação sem apoio popular. Espalha-

já iluminava essa situação: “O todo

ram aos quatro ventos que não havia

sem a parte não é todo,/ a parte sem

desonestidade naquele transformis-

o todo não é parte./ Mas se a parte

mo. Tudo estava explicitado na “Carta

faz o todo, sendo parte,/ não se diga

aos brasileiros”, peça divulgada para

que é parte, sendo todo”.

acalmar os mercados em 2002. Não
é bem assim. Os eleitores brasileiros

— (em tom de palestra) Eles – e

não votaram num contrato destinado

não nós – radicalizaram-se em favor

a apaziguar banqueiros na undécima

das elites. A radicalização neoliberal

hora de refrega, mas em 22 anos de

nos afastou. Sabíamos que, no terre-

pregação da mudança. Havia um pro-

no político-ideológico, a queda dos

grama simbólico. E uma história inteira

regimes do Leste europeu e a vitória

de lutas foi lançada às favas.

do neoliberalismo haviam abalado a
janeiro• fEvereiRo • março 2011
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esquerda em todo o mundo. E, no

privatizações de Collor, Itamar e FHC.

senso de dar prosseguimento ao que

terreno objetivo, a base original do

A reforma da Previdência, que cortou

os governos anteriores implantaram.

PT não era mais a mesma. As trans-

direitos – inclusive os meus, professor

formações no mundo do trabalho, a

universitário.

automação, a tendência ao fim da linha

Lula realizou um primeiro manda-

grande desencanto das esquerdas do

de montagem fordista, a redução das

to como um governo neoliberal na

país. Não quero ensinar Pai Nosso a

grandes plantas industriais, a preca-

essência. Não opôs resistência às in-

vigário, mas o primeiro começou com

rização do emprego, tudo contribuía

vestidas do grande capital nem ten-

os imigrantes anarquistas do final do

para fragmentar e enfraquecer a força

tou articular saídas para a situação.

século XIX e se encerrou na segunda

de trabalho. Isso provocou mudanças

Aliou-se à grande mídia, entupiu-a de

década do século XX. O segundo foi

na classe operária, a principal base de

anúncios e linhas de crédito. Depois

iniciado com a formação do Partido

um partido como o PT. Mesmo assim,

descobriu que a imprensa tem outros

Comunista Brasileiro (PCB) e terminou

o PT continua como o partido brasi-

interesses e passou a reclamar dela.

na segunda metade da década de 70.

leiro com mais bases entre os setores

(com sarcasmo) Poupe-me. E, tão grave

O terceiro se iniciou com as greves de

populares organizados.

quanto, manteve um relacionamento

São Bernardo, em 1978, e a formação

fisiológico com o Congresso, cedendo

do PT, em 1980, e culminou com a

favores cada vez maiores.

crise do PT.

Havia uma composição estratégica, da qual hoje me arrependo. Aquilo parecia necessário para produzir

O segundo mandato, admito, foi

respostas de “bom senso” às difíceis

melhor do que o primeiro. Mas fez o

— (com altivez) Sou um revolucio-

condições econômicas, políticas e ide-

Brasil se contentar – e vibrar – com

nário. Acredito numa esquerda revo-

ológicas deixadas por duas décadas

migalhas. O sucesso econômico de-

lucionária. E o desencanto dessa es-

de neoliberalismo. Relativizamos, ao

pendeu do humor dos mercados fi-

querda só vai cessar quando ela fizer

ponto de descaracterizá-lo, o objeti-

nanceiros. Com Bolsa Esmola, sem

um ajuste de contas com a teoria da

vo final socialista. Deixamos de lado

mudanças estruturais, dinheiro farto

revolução brasileira. Por muito tem-

o vocabulário antilatifundiário, anti-

para dar e vender e muito discurso.

po, o PCB entendia que a revolução

monopolista e anti-imperialista. Aquilo

O resultado está aí: na década fomos

seria feita por etapas – uma primeira

parecia ser condição prévia ao diálogo

o último colocado em crescimento

revolução democrática burguesa e,

com os setores produtivos do capital

na América do Sul. Nossa taxa mé-

numa segunda fase, uma revolução

e com os partidos de centro, os quais

dia anual foi inferior à da África. Mas

impulsionada pelos trabalhadores que

se pretendeu fazer uma frente contra

estamos felizes. Há circo e Bolsa Fa-

se transformaria em revolução socia-

o capital financeiro.

mília para o povo, e os negócios vão

lista. Esse entendimento atrasou muito

bem, sempre ancorados na moeda

a compreensão da realidade do país,

financeira.

pois a burguesia brasileira já estava

— (recua, espantado; aperta o rosto entre as mãos) Mas a capitulação
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— (professoral) Esse é o terceiro

associada ao capital estrangeiro ou

foi pesada demais para mim e meus

— (com lamento, olhando para o

companheiros verdadeiramente de es-

teto) Oh, céus, por que a história sem-

Com o PT, nosso objetivo central,

querda. Lembro-me daquele início de

pre se repete? A verdade é que Lula

já nos anos 90, era derrotar o neolibe-

governo. O maior arrocho fiscal da

não introduziu nenhuma reforma na

ralismo. Derrubaríamos a hegemonia

história, para garantir o pagamento

estrutura econômica e social do país. Os

do imperialismo norte-americano, do

sem sustos aos credores da dívida pú-

críticos de direita concordam comigo,

capital financeiro e da ideologia do

blica. A continuação do programa de

mas acrescentam que ele teve o bom

Estado mínimo.
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dele dependia.
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— (com expressão sofrida) Pergunto

sucessores, mas não será um partido

a meus alunos, mas sobretudo per-

com os princípios que nortearam sua

gunto a mim mesmo: uma nova onda

fundação, não terá o charme rebelde

de lutas populares encontrará uma

dos primeiros tempos.

esquerda brasileira crítica e autocríti-

Os militantes políticos comprome-

ca de sua própria trajetória? Teremos

tidos com a revolução e os movimen-

uma esquerda capaz de formular es-

tos sociais não vão ficar esperando

tratégia e programas adequados aos

que algum grupo interno regenere o

problemas atuais? Haverá uma esquer-

PT, assim como não esperaram que o

da que possa analisar o capitalismo

movimento anarquista repensasse a

contemporâneo, fazer o balanço das

estratégia para um Brasil que transitava

tentativas de construção do socialismo

da fase agrária para a fase industrial.

e elaborar uma estratégia socialista

Também não ficaram aguardando o

adequada às condições do país e de

PCB refletir melhor sobre o país dos

nossa época? Alguns companheiros

anos 70 e retificar sua linha política.

me dizem que sim.
— (tristeza contida) Mas não acre— (com desencanto) Eu, de minha

dito a curto ou médio prazos numa es-

parte, não acredito nisso. Eu só vejo

querda autêntica e popular não apenas

diáspora, incerteza e desorientação.

porque não acredito mais no PT. Não

Só vejo letargia política naqueles que

acredito em nenhuma das forças ditas

esperavam um governo de mudanças

de esquerda apresentadas. Mesmo

concretas, profundas. Infelizmente,

o PSOL, a meu ver, está se tornando

os grilhões que amarravam muitos

um partido conservador. Já faz suas

à ilusão no governo Lula não foram

alianças mal explicadas. A diferença é

cortados.

que os petistas são narcisistas, sem-

O PT não será mais o mesmo, nem

pre gostam de emitir frases diante da

terá a influência que teve nos movi-

própria imagem: (balançando a cabeça

mentos sociais. Perdeu a legitimação

em círculos, com ar de maluco) “O PT

política para qualquer aspiração de

morreu”, “O PT vive”, “vamos refundar

responsabilidade histórica. Não re-

o PT”, decretadas com a pompa digna

presenta, nem representará mais os

de um Luís XIV.

trabalhadores, muito menos se apresentará como reserva moral e ética da

— (sério) Muitas das forças que

esquerda. Sua trajetória no governo lhe

se dizem de esquerda levantam uma

usurpou a aura e a alma como orga-

bandeira falsa. Declaram-se de es-

nização de esquerda. Pode continuar

querda, mas para elas “esquerda” é

comandando os destinos da nação,

apenas um nome...

pode continuar a eleger governadores,
deputados e senadores, pode conti-

— (ergue-se e faz um gesto como

nuar a ter presidentes elegendo seus

se fosse apanhar um nome no ar) ...
janeiro• fEvereiRo • março 2011
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Apenas um nome suspenso no ar, que

de brinquedo da Apple. Um trabalho

sempre. Mas não a vejo, não a sinto.

eu poderia recolher como se fosse

quase virtual. Vejo a erosão do tra-

(voz desesperada) Eles me traíram...

um voo breve (colhe o voo). Mas um

balho contratado e regulamentado,

nome vazio, sem dono.

substituído pelas diversas formas de

— (endireitando-se e elevando a

“empreendedorismo”, “cooperativis-

voz) Certo mesmo estava Guimarães

mo”, “trabalho voluntário”.

Rosa, em Grande sertão: veredas: “Se-

— (cai de joelhos, num apelo) Sou
um velho cansado de guerra. Vejo

rá (...) que, quando um tem noção

trabalhadores operarem por meio de

— (longo silêncio. O velho cami-

de resolver a vender alma sua, que

várias máquinas, mas principalmente

nha pela sala, senta-se na poltrona e

é porque ela já estava dada vendida,

vejo o mundo do trabalho caracte-

rapidamente se levanta novamente.

sem se saber; e a pessoa sujeita está

rizado pela ampliação do que Marx

Olha, pensativo, a plateia). As velas

só é certificando o regular dalgum

chamou de trabalho imaterial, rea-

do naufrágio ético nos enredam até o

velho trato – que já se vendeu aos

lizado nas esferas da comunicação,

pescoço. Delas só podemos sair com

poucos, faz tempo?”.

da publicidade e da marketing, que

ruptura. Pensem na flauta de Hame-

são próprias da sociedade do logos,

lim. Outra flauta toca lá fora. Ela se

— (O velho se senta na poltrona,

da marca, do simbólico, do involucral

chama dominação, inveja, medo, mo-

pega os jornais espalhados no chão e

e do supérfluo. É o que o discurso

da, padrão, alienação e omissão. Toca

os arruma, em silêncio. Tira um lenço

empresarial chama de “sociedade do

lá fora e chama. Há de haver bóias

vermelho do bolso, com ele enxuga o

conhecimento”, presente no design da

por aí, mas não as vejo. De queda

suor que escorre pelo rosto. Vai sumin-

Nike, na concepção de um novo sof-

de Bastilhas ou impulsos de partidas,

do aos poucos, enquanto, com vagar,

tware da Microsoft ou nova pecinha

certamente há resistência, resistência

apaga-se a luz e cresce a penumbra).
rod.dealmeida@gmail.com
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Sr.Contrabandista

Contrabandista

Contra
venção
Solo e sustenido de um
marginal assumido

D

50

CONFISSÃO

izem por aí – acho que esses

tempo para viver de novo. Se é para

sabichões entendidos de física quânti-

ser infeliz, que seja por falta de dinhei-

ca – que é possível apagar o passado.

ro e de emprego, pela existência de

Ou, pior ainda, mudá-lo. Acho curioso

um horizonte pequeno na vida. Não

esse tipo de gente, porque geralmente

por vergonha do que se fez ou se faz.

é a turma da bufunfa. Gente chique,

Eu, não. Sou desses maganos que

rica e inteligente. Gente que está sem-

sabe bem o que faz e o que quer. Di-

pre querendo mudar, viver diferente,

zem que sou criminoso. Ou, no míni-

viver isso ou aquilo que não viveu,

mo, que pertenço a uma quadrilha.

viver sem viver o que viveu, viver ou-

Ou, no mínimo do mínimo, que fa-

tra coisa. Sei não. Coisa de quem tem

ço parte de uma atividade crimino-

vergonha do que fez, não acredita no

sa. Uma estultice (sim, sou chegado

que faz e vai sempre fazer algo que

a um palavreado bonito. Ao contrá-

precisará depois de uma máquina do

rio da maioria dos meus colegas de
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atividade, sou chegado a um livro.).

Nossa missão é ampliar o horizonte

Integro uma rede de trabalho, uma

de muitas famílias. Quanto mais, me-

enorme teia que emprega milhares e

lhor. A gente ganha dinheiro e ainda

milhares de pessoas e traz produtos

melhora a vida de muitos. Nas duas

do Paraguai para o Brasil. Como dizem

pontas: tanto das pessoas que traba-

os políticos de boa-fé (mais fé do que

lham nessa rede quanto de milhares

prática), é uma rede que gera renda

de consumidores que, sem os nossos

e emprego. Gente que arrisca a pele

produtos, teriam de pagar muito para

para garantir o leite das crianças. Para

poder ter o seu cigarrinho do dia a

ter esperança de uma vida melhor.

dia. E, como diz uma música do Chico

Pode-se dizer que sou o terceiro na
escala de hierarquia da minha rede. Co-

Sei que tenho
uma missão
importante
a cumprir
e o faço
muito bem
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Buarque, sem cigarro ninguém segura esse rojão.

ordeno a logística da fronteira e, nessa

Toda criança já nasce sabendo que

missão, cuido para que a mercadoria

o Paraguai é uma festa para contra-

atravesse a passagem e faça, com su-

bandistas. Com uma fronteira despro-

cesso, o transporte ao destino final. Sou

tegida e a facilidade de ingressar no

para a rede de distribuição de cigarros

Brasil, a farra é grande. Atualmente,

o que um oleoduto é para a Petrobras,

os principais produtos contrabandea-

pode-se dizer. O.k., é contrabando, dê

dos para o Brasil são drogas, armas e

o nome que quiser. Pois meu negócio

cigarros. Material de informática tem

é contrabando de cigarro. Com baixo

peso médio. O resto é miudeza de pe-

risco e alta rentabilidade. Coisa de ca-

queno valor se comparado com esses

valo grande, de crina longa.

produtos. Não conheço bem o negócio

Não penso em mudar o meu passa-

de drogas e armas, que passam pela

do, nem o presente. Não penso nisso

mesma rota na qual trabalho. Mas sei

porque não há o que mudar na minha

que cigarro é algo tão lucrativo quan-

vida. Sei que tenho uma missão impor-

to a droga e com risco muito menor.

tante a cumprir e o faço muito bem.

O preço é nosso principal argu-

Como diria um amigo de Ciudad del

mento de venda. Um maço paraguaio

Este, “nosotros seguimos tranquiiiilos,

custa US$ 0,18. Um brasileiro, R$ 3.

tranquiiiilos, que é para hacer feliz a la

Portanto, o cigarro brasileiro é mui-

gente”. Ele é um mafuta bem nutrido

to mais caro do que o paraguaio. O

que trabalha comigo, e desconfio que

segundo grande argumento de se-

esse “hacer feliz a la gente” foi tirado

dução é que o cigarro do Paraguai

de algum lugar. Mas gosto quando o

não precisa encarar as pressões do

meu amigo fala assim porque, mesmo

Ministério da Saúde. Desde que sur-

sabendo que estou bem e que acredito

giram aquelas imagens terríveis nas

no que faço, concordo que há muito

embalagens, nós tivemos um molho

o que mudar na sociedade. É muita

a mais para nossas vendas. Alguém

injustiça. Muita pobreza. Muita falta

morrendo? Broxou? Deu gangrena?

de perspectiva.

Está asfixiado? Ponha tudo isso no

I N S I G H T
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cigarro brasileiro e nós devolvemos,

turma acha engraçado que um país de

As fábricas de cigarro paraguaias

orgulhosos e felizes, com imagens

seis milhões de habitantes tenha essa

são lideradas por financistas, donos

com fotos de mulheres gostosas –

quantidade, enquanto no Brasil, com

de bancos, políticos paraguaios, inves-

portenhas, brasileiras, americanas, o

mais de 190 milhões de habitantes,

tidores brasileiros. Eles são o maestro

que vier dá lucro. Com preço e boa

o número de fábricas não passa de

da banda. Uma vez produzidos os ci-

imagem, os produtos do Paraguai são

oito. Ora, sinal de business lucrativo.

garros, eles passam em quantidades

muito mais sedutores para os novos

Óbvio e simples assim.

espetaculares para os distribuidores,

fumantes, adultos ou não.

E

Mas até pouco tempo o Paraguai

ainda em solo paraguaio. Os distri-

tinha ainda mais fábricas. Elas pro-

buidores controlam os portos e os

duziam falsificação de marcas com

pontos de passagem diversos espa-

aceitação no Brasil, até marcas mais

lhados pela fronteira. Sabem onde e

m terceiro lugar, vale lembrar o

simples, para mercados menos exigen-

como agir. No terceiro andar dessa

trabalho organizado de gente como eu.

tes. E com isso inundavam o mercado

hierarquia vem a logística de fronteira,

Acho graça quando alguém vem com a

brasileiro. Ocorre que elas começaram

onde me encontro. Faço a passagem

conversa de muambeiro. Aquele tempo

a sofrer sanções no Paraguai, graças

para o Brasil.

de sacoleiro da Ponte da Amizade é pas-

a denúncias constantes do governo

Como disse, coordeno a logística

sado. Coisa de romântico. Saudosista.

brasileiro. Aquilo estava incomodan-

de transporte para os estados bra-

Não tem mais. Ou melhor, tem, mas é

do. Foi quando se começou a fazer

sileiros. Também com tiro certeiro.

uma gota minúscula diante do oceano

testes de marcas e produzir cigarros

Sabemos exatamente quais estados

de negócios gerados por estruturas mais

muito parecidos com as marcas já con-

consomem determinadas marcas. É

profissionais. Só recorremos ao mito do

solidadas. O Eight é parecido com o

onde entra a quarta ponta da rede,

sacoleiro na hora de escapar da polícia

Carlton. Outro lembra o Free. Mais um

os distribuidores brasileiros. É a turma

na fronteira. A imagem do coitadinho

se assemelha ao Marlboro, e assim

que coordena o trabalho dos entrega-

às vezes cola. Às vezes.

por diante. Criamos logomarcas que

dores. A estes cabe a tarefa de levar

Agora estamos falando de um ne-

identificam esses produtos – coisa de

o produto aos revendedores – bares,

gócio bilionário, conduzido por em-

quem sabe o que faz, gosto de repetir.

restaurantes, vendinhas, minimercados,

presas extremamente estruturadas

Resultado: as grandes fábricas engo-

pontos próximos a escolas, camelôs e

no Paraguai, com ramificações, cla-

liram as pequenas e concentraram a

estabelecimentos em geral interessa-

ro, no Brasil. Produtos como o Eight,

fabricação das suas próprias marcas.

dos em vender um bom produto (há

o TE, o Classic, o Palermo, o Fox ou

O mercado cresceu como um raio.

quem diga que não) a um preço mo-

US têm grande aceitação no mercado

Mas os falsários ainda existem. E

desto, justo, compatível com um país

brasileiro. São produtos de empresas

são muitos. Não sei se a conta é certa,

de pobres e miseráveis como o Brasil.

fortes no Paraguai. Homens podero-

mas dizem que a cada três cigarros

Chamemos essa rede de “o siste-

sos estão no controle. O Eight, o TE

acesos no Brasil, um é falsificado. Não

ma”, como diria o capitão Nascimen-

e o Palermo pertencem à Tabesa. O

gosto de cigarro falsificado porque sou

to. Como ninguém é bobo, o sistema

Classic e o US são da Mercure. O Fox

adepto do negócio limpo. Faço contra-

criou um método profissional. Até se

pertence a Hernandárias. São fábricas

bando limpo. Num cigarro falsificado

instituiu há alguns anos a figura do

grandiosas. Trabalho para uma delas.

pode haver capim, limalha de ferro,

pesquisador de mercado. Entender o

Não vou dizer qual porque não sou

grão de areia, pedaço de barbante,

que o que cliente deseja é a alma do

mané. Hoje são mais de 30 fábricas

asas de inseto, fios de cabelo, fumo

negócio – e ser capaz de estimular o

de cigarro instaladas no Paraguai. A

verde ou mofado, inseticida proibido.

potencial de consumo é o pulo do gato
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do marketing de qualquer produto.

Sabemos
montar bem
a guerrilha de
mercado.
Do estrategista
à área de
vendas.

cofres públicos todos os anos”.

Da pesquisa de mercado e do co-

Esse discurso me cansa, mas pa-

nhecimento dos representantes comer-

ciência. Não veem que a gente tira

ciais sai a determinação da quantidade

dos cofres públicos para o povo pa-

e das marcas que serão vendidas em

gar menos imposto. De novo, é mais

cada cidade, em cada camelódromo.

emprego, mais renda. Distribuição de

Mineiros, idem. Sabemos onde empla-

renda na veia. O Bolsa Família não faz

cou o quê. Para que inventar a roda?

melhor do que isso naquela região.

O jeito é testar diversas marcas para

Mas, de fato, fizemos uma nova ro-

sentir qual delas tem mais aceitação

ta, e nesses mil quilômetros há uma

em cada mercado. Afinal, os baianos

quantidade considerável de portos

têm um gosto. Os paulistas, outros.

clandestinos, construídos nos diversos

Gaúchos, idem. E assim por diante. So-

braços da travessia para desembarcar a

mos bem-sucedidos porque sabemos

mercadoria. São centenas, espalhados

montar bem a guerrilha de mercado.

por cidades como Marechal Cândido

Do estrategista à área de vendas. Da

Rondon, Santa Helena, São Miguel do

pesquisa à formação do exército de

Iguaçu, Santa Teresinha do Itaipu.

distribuição. Tudo de forma clandestina, mas bem organizada.
Não é fácil fazer o que faço. A coisa
ficou mais complicada em 2006, com a

A

li ninguém entra, é nosso. Ou

inauguração da Nova Aduana e o au-

melhor, os portos têm dono, que re-

1

mento da presença dos capas-pretas

cebem uma comissão do sistema. O

na Ponte da Amizade. Como Foz deu

porto da Eva. O porto do Cidão. O

uma endurecida, o transporte teve de

porto do Ceará. O porto dos irmãos

migrar para travessias pelo Rio Paraná

Cavallero. Gente que trabalhava como

e pelo Lago de Itaipu. Hoje a esmaga-

agricultor nas fazendas e descobriu

dora maioria das mercadorias chega

que era mais negócio usá-las como

de barco, em viagens noturnas. Com

portos clandestinos. Um mesmo por-

duas delegacias entre um ponto e ou-

to serve a várias empresas, e assim o

tro, a gente nada de braçada. Ainda

lucro é maior. E como se sabe, o lucro

me lembro do Roberto Cabrini, na TV,

enobrece a alma, diria o Nizan Gua-

dizendo com toda aquela impostação

naes, que a turma da bufunfa adora.

de locutor: “Investigamos como os con-

Um passador meu atravessa 40 ou

trabandistas trocaram Foz do Iguaçu

50 volumes por dia. Após atracar no

pela antes pacata Guaíra, como porta

lado brasileiro, o produto é colocado

de entrada para produtos importados.

em caminhões para ser levado aos mu-

São mais de 1.300 quilômetros na rota

nicípios-depósitos. Tenho uma rede de

do crime que rouba R$ 9 bilhões dos

olheiros, informantes que atuam desde

1. Capa-preta é como os contrabandistas chamam os policiais federais.

a barranca do Rio Paraná e monitoram
todo o transporte até o produto final.
janeiro• fEvereiRo • março 2011
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para mim,
não é crime,
é distribuição
de renda.
Informalidade
é liberdade.
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Eles usam radiocomunicadores. Muitas

Muitos me perguntam se senti-

vezes colocamos rádios camuflados no

mos medo, dizem que é uma atividade

ar-condicionado dos carros que car-

perigosa, e o medo faz parte de nos-

regam a mercadoria. Assim, quando

sas vidas. Potoca. Ninguém fala disso.

a polícia para um veículo para fiscali-

Não dá para dizer que essa turma de

zação, o botão do rádio é acionado e

atravessadores, passadores, transpor-

fica ligado para o restante do grupo

tadores, distribuidores, ou coisa que

acompanhar o que está acontecendo.

o valha, leva uma vida de escritório. É

Em tempo real, como se gosta de dizer

liberdade, tensão e emoção combina-

hoje. Somos criativos.

das de uma só vez. Mas sem neurose

Os transportadores em geral fa-

de classe média ou culpa de cristão.

zem acertos com policiais para liberar

Quando contrato alguém, a pergunta

a passagem dos veículos nas rodovias.

certa a fazer é: “Quer ganhar dinheiro?

Polícia Federal, Receita Federal, Polí-

Quer deixar de ser um desemprego?

cia Rodoviária, tem de ter corrupção

Quer melhorar de vida? Vem pra cá”.

na jogada, se não é um caminho sem

Quando a polícia aperta, é possível cair.

volta. O sujeito é pago para não ver

Mas se cair, pagamos a fiança. Nosso

o que tem no carro, no ônibus ou no

escritório jurídico cuida do caso e da

caminhão. Quando não dá para fazer

liberação. Costumo dizer: o que são

acordo com essa turma, o jeito é fazer

dois dias de delegacia na vida de al-

acordo com o relógio. Contrabando

guém? Perde-se muito mais vivendo

não é trabalho de engenharia, mas de

uma vida sem estrutura.

relojoaria, diria um xará conhecido, um
velhaco de uma lucidez que invejo. O
horário é a chave para o sucesso de
um atravessador.
Na fronteira, pelo rio, a noite é essen-

para mim, não é crime, é distribuição
de renda. Informalidade é liberdade.

para a travessia de grandes quantida-

Imposto é assalto a pobre. Por isso fi-

des. Com o toque de recolher que virou

camos felizes quando o governo taxa

prática na área, ninguém se arrisca a

o cigarro no Brasil, porque podemos

sair de barco. Só nós. Um tiro de alerta

fazer muito mais. Muitas famílias pa-

aqui, outro ali, também são importantes

raguaias e brasileiras só têm esse ne-

para afastar espertões. Já os batedores

gócio como meio de vida. Essa é uma

ajudam a acertar os ponteiros para o

parte da riqueza que se distribui. São

momento mais adequado de ultrapas-

milhões para os grandes e migalhas

sar as divisas dos Estados e a fiscali-

para o resto, mas muito necessárias

zação da brancona, como chamamos

para países de pobres como o Para-

os fiscais da Receita. “Tá sossego”, “tá

guai e o Brasil.

para nossos ouvidos.
CONFISSÃO

aí o meu orgulho. Contrabando,

cial. A escuridão é o melhor momento

limpo”, “pode desentocar” são músicas
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Pensando assim, quem precisa de
física quântica?

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

janeiro• fEvereiRo • março 2011

57

I N S I G H T

58

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

janeiro• fEvereiRo • março 2011

59

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

5 ANOS

www.casadosaber.com.br

60

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

5 ANOS

www.casadosaber.com.br

janeiro• fEvereiRo • março 2011

61

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

m

Rapha

Paulo Roberto Lemos

Economista

Por volta do início dos anos 70, encontrava-me na
Light. Éramos uma equipe: os irmãos Salomão, Luiz e
Alfredo, meu irmão Augusto e eu. Quando fomos informados pelo Antonio Galotti que ele estava trazendo
para a companhia um novo diretor, o Raphael de Almeida Magalhães, foram grandes nossa surpresa e nossa
irritação: um político!
Raphael, ainda jovem – estava por volta dos 40
anos – era uma estrela em ascensão na política brasileira, e, depois de passar por todos os cargos na hierarquia
do governo do então Estado da Guanabara, tinha sido
escolhido por Galotti, que se aproximava da “expulsória”, para lhe suceder na presidência da empresa.
Comentei muito em vida com o Rapha que achava
que nós, em nosso arroubo juvenil, tínhamos sido os
responsáveis pelo fato de que o desejo do Galotti acabou por não se concretizar. Ele jamais concordou com
a tese. Achava que a Light dos canadenses e ele eram
dois seres de natureza incompatível.
Passou-se o seguinte: a Light, que teve grande importância para o país no início do século XX, contribuindo decisivamente com o pioneirismo quase que
62
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mundial de seus investimentos para o desenvolvimento brasileiro, encontrava-se à beira de um “ataque de
nervos”. Administrativamente obsoleta, investia menos
que o requerido pelo mercado em crescimento acelerado. Assustada com a instabilidade das regras do jogo,
enviava recursos escassos no setor elétrico para os acionistas no exterior ou para outros setores da economia,
e, ocupando o chamado filé-mignon do setor (gerava e
distribuía energia para as duas maiores cidades do país,
Rio de Janeiro e São Paulo), em nada contribuía para
seu desenvolvimento e dificultava seu equacionamento
pelo governo. Os riscos eram representados por uma
conjuntura inflacionária em ascensão, o que mais cedo
ou mais tarde se refletiria num problema tarifário, e
por um provável impasse com o governo, este acuado
pela tarefa de viabilizar o suprimento de energia em
um mercado em explosivo crescimento. O orçamento da empresa era o terceiro maior do país, perdendo
apenas para a Previdência Social e para o Estado de São
Paulo. Todo ano refazia-se a programação de investimentos (mais ou menos US$ 350 milhões anuais, uma
enormidade à época). Nunca se cumpria o orçamento,

I N S I G H T

de forma que a curva de investimentos tinha o aspecto
de um dorso de camelo com corcova acentuada, pelo
acúmulo, nos primeiros anos, do déficit de investimentos anterior.
Raphael chegou com seu charme mineiro-carioca e ganhou em pouco tempo a confiança da equipe,
que passou a liderar decisivamente. A precária situação do fornecimento de eletricidade, com um déficit de investimentos que deixava todo o sistema em
sobrecarga – que chegou a resultar no confinamento,
evidentemente involuntário, por quase uma hora, do
ministro de Minas e Energia no interior de um elevador no BNDES, devido aos frequentes apagões que
aconteciam à época –, era intolerável para o Raphael.
Assim, ele aderiu decididamente à nossa causa, que
era a de aumentar os investimentos de uma relutante
companhia canadense no setor elétrico brasileiro. A
Light preferia investir, quase sempre com insucesso,
em petróleo e gás, que nunca descobriu, e cerveja, no
Canadá, e em diversas atividades que nada tinham a
ver com a “missão” de uma concessionária de serviços
públicos no Brasil.
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Com a concordância do Galotti, cuidamos de produzir um documento contendo as reflexões da equipe
sobre a difícil situação, documento esse que seria enviado aos “chefões” canadenses para tentar, lealmente, mudar suas opiniões sobre as perspectivas do Brasil. Enclausuramo-nos durante quase uma semana na
casa de hóspedes da empresa junto à represa de Lajes,
acompanhados das respectivas esposas, Raphael, Augusto, Alfredo, Túlio Cordeiro de Mello e eu. Túlio
teve grande importância na elaboração do documento,
por ser excelente engenheiro e profundo conhecedor da
história do setor elétrico brasileiro e, particularmente,
da Light. Túlio era, então, o superintendente de Tarifas – por motivos óbvios, o cargo mais estratégico da
empresa.
Produzimos um documento – sombrio em suas
conclusões – sobre a conduta empresarial que, achávamos, deveria ser seguida pela companhia. Um exercício
desse tipo, incrivelmente, nunca tinha sido feito antes
na empresa, a não ser por esforços individuais como o
do planejador do sistema, o engenheiro Luiz Alves de
Lima, descendente do Duque de Caxias. Posteriormenjaneiro• fEvereiro
EvereiRo • março 2011
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te, o trabalho veio a se revelar profético. Prevíamos um
iminente impasse tarifário decorrente da conjuntura
inflacionária e da alarmante deterioração da qualidade
dos investimentos e respectivos custos. É que, depois
dos investimentos iniciais em Furnas e usinas a jusante
no Rio Grande, as opções de aproveitamentos hídricos
eram cada vez mais onerosas. Isso, sem contar com a
“guerra” por liderança e prestígio entre Furnas e Cesp,
que levou o sistema elétrico brasileiro, em situação anteriormente inusitada na história da eletricidade, a dispor de cerca de 4.000 MW ociosos, em excesso ao pico
de demanda do sistema. Nossa recomendação final era
forte: que os canadenses passassem a considerar a alternativa de vender a companhia.
Digo que nós – que fomos apelidados de “jovens
turcos” pelo ímpeto e pela impulsividade de nossos
métodos – cortamos a carreira do nosso Kemal Ataturk, porque o resultado do nosso trabalho foi, como
era mais ou menos previsível, uma sequência de atritos
com o Galotti e, principalmente, com os canadenses. O
relatório ficou conhecido como o dossiê da “pasta preta”, tanto pela cor com que foi encadernado como por
suas previsões e resultados. Raphael, mesmo aconselhado em contrário por alguns, fez questão de encaminhar
o documento. Não podia aceitar, dado seu espírito
patriótico, o impasse representado pela presença de
uma empresa monopolística que não cumpria seus deveres como concessionária.
Alguns anos depois, encontrava-me no governo
federal, quando Galotti veio nos confessar que o documento tinha sido perfeito em suas conclusões. Todas
haviam se concretizado exatamente como prevíamos.
Anos após, a empresa foi vendida pelos canadenses
para o governo, por mais ou menos a metade do preço que teriam conseguido se tivessem seguido nossos
conselhos.
A Light perdeu um líder que poderia ter alterado
sua trajetória no Brasil, mas o país ganhou, 15 anos mais
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tarde, um ministro da Previdência e Assistência Social,
que acabou alterando, ou pelo menos lançando, as bases
da mudança de sua estrutura para sua modernização.
Acontece, então, o segundo episódio que quero relatar. Saindo da Light, e depois de uma rápida passagem
pelo governo, eu havia ingressado no mercado financeiro, em que era acionista de uma das maiores corretoras
de valores do país. Certo dia me liga o Raphael dizendo
que precisava de meus humildes préstimos para presidir o Inamps, a área financeira da Previdência. Argumentei que normalmente aceitaria a honrosa missão,
mas que, naquele momento, não poderia deixar minha
corretora. Raphael me ligou algumas semanas depois
dizendo que conseguira resolver o problema com um
bom “quadro” indicado do PMDB do Paraná, que vinha se mostrando um excelente executivo.

m
Rapha
achava que a Light
dos canadenses
e ele eram dois
seres de natureza
incompatível
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Serenado por não ter que dizer não a um amigo,
meu alívio durou menos de um mês, quando me liga
novamente o Raphael, mas, aí, com um tom diferente:
“Agora não é mais um convite. Preciso de você. Sugiro que você se enrole numa bandeira brasileira e venha cumprir uma missão patriótica ganhando mais ou
menos um quarto do que você ganha por aí. Seguinte:
tenho dois grandes amigos e colaboradores, em quem
tenho a maior confiança, mas que não podem permanecer nos respectivos postos porque se desentenderam
seriamente e estão criando conflitos diários no ministério. O ministério não pode funcionar desse jeito. De
modo que, agora, não se trata mais de um convite, mas
sim de uma convocação. Você vai ser o secretário executivo do ministério. Você só responde a mim, e vai
ter carta-branca para nomear a equipe. Você trata do
dia a dia, ministério para dentro, e eu trato da política,
ministério para fora.”
Ainda tentei ponderar mostrando que, pelo menos, o Carlos Monte, a quem eu iria suceder, era um
dos mais competentes técnicos que eu conhecia, e que
talvez ele pudesse resolver o assunto de outra forma.
Raphael disse que já havia tentado todas as soluções
possíveis e nada conseguira. Diante de um Raphael irredutível, e da muito honrosa e irrecusável convocação,
tratei de convidar meu sócio, o Sérgio Barcellos, que,
então, era o presidente da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, para um tête-à-tête que, imaginava, seria difícil.
Foi fácil. O Sérgio concordou que eu não podia deixar de atender ao chamado, e que ele se encarregaria de
acumular a administração da Bolsa do Rio e a corretora
com o auxílio da excelente equipe que nós dois tínhamos conseguido juntar.
Convoquei os melhores técnicos com quem havia
trabalhado em estágios anteriores: O Maurício Vasconcellos, o Roberto Timótheo da Costa, o Paulo de Assis
e o Raymundo Cano Gomes. Os demais, o Alfredo Salomão, o Ivan Polari e o Mauro Calaça já estavam no
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ministério. Reunimo-nos, distribuímos as tarefas e chegamos a esboçar um diagnóstico e um plano de ação.
Poucas semanas depois me liga novamente o Rapha. Disse eu: “Acho melhor a gente repensar essa história, ou pelo menos esperar um pouco. Temo que você
não vá durar muito no ministério.” Exatamente, disse-me ele. “E estou te ligando por isso. Vamos esperar um
pouco. Tenho dormido com uma carta de demissão escrita e assinada, faltando apenas datar. Se vou ou não
enviá-la, depende da evolução dos acontecimentos.”
Nos últimos dias, uma série de conflitos intestinos no
governo vinha se tornando pública. O governo Sarney
era um condomínio dos dois partidos que o apoiavam,
o PMDB e o PFL. A prática não muito recomendável
de distribuir entre os dois as nomeações para cargos politicamente importantes era a pedra angular de um delicado equilíbrio. Raphael conviveu com isso enquanto
o assunto não o atingiu. A equipe do ministério tinha
sido selecionada dentro de rigorosos critérios de meritocracia, sempre que possível aproveitando os quadros
internos preexistentes, como foi, por exemplo, o caso
do presidente da Dataprev, o Ivan Polari, um excelente
técnico, cujo aproveitamento pelo Raphael decorreu de
uma indicação minha.
Aliás, foi em torno dessa empresa que ocorreu o
primeiro grande impasse entre Raphael e um dos partidos da base aliada do governo Sarney, o PFL. O ministério adquiriu um prédio em Botafogo, Rio de Janeiro,
que passaria a ser a sede da Dataprev. Sempre fiel a seus
amigos, Raphael batizou o prédio com o nome de seu
antecessor e amigo, Waldir Pires. Com uma inflação de
40% ao mês, era difícil fixar parâmetros para as transações. Poucos meses antes da compra, o mesmo edifício
tinha sido objeto de uma transação de compra e venda,
por determinado valor. O ministério pagou mais do
que o dobro, o que era um excelente negócio, poucas
vezes visto entre as compras em que uma das partes era
o governo. A atitude de dar ao prédio o nome de seu
janeiro• fEvereiro
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antecessor despertou a ira do então ministro de Minas e
Energia, Antônio Carlos Magalhães, inimigo figadal do
homenageado. Ao Raphael, o episódio rendeu a absurda acusação de que havia irregularidades na transação.
A acusação foi veiculada no maior jornal do país, O
Globo. E para mim rendeu um exemplo de honradez
e destemor. Assisti a um telefonema do Raphael para
um dos homens mais poderosos do país, o Roberto
Marinho, em que Raphael demonstrou com grande veemência seu descontentamento com o fato de o jornal
ter dado cobertura às acusações sem pesquisar minimamente seus fundamentos. O que era facílimo de fazer,
já que uma das incorporadoras do empreendimento era
uma empresa ligada ao jornalista.
Mas a gota d’água veio a ocorrer quando das nomeações dos representantes do Funrural. Esse deveria
ser um representante local da Previdência nas comunidades com habitantes nas áreas rurais que nunca tinham contribuído para o sistema, mas que passariam
a ser acolhidos por seus benefícios. Desnecessário ressaltar o grande valor político do cargo, que aparecia
politicamente como o distribuidor de benesses em determinados “currais” eleitorais. Se mal usado, tinha o
potencial destrutivo de uma bomba.
Desde o início, as nomeações causaram o maior
desconforto a Sarney pelos conflitos entre os dois partidos que o apoiavam. Em alguns municípios, de grande
contingente eleitoral, a briga não acabava. Convocado por Sarney para receber as reclamações de ambos
os lados, Raphael propôs uma solução equânime: em
cada município, o partido com maior votação teria o
direito de escolher o representante do Funrural a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Ministério da
Previdência. Inconformados, os partidos queriam eles
mesmos escolher. Nada de lista tríplice. Mas acabaram
cedendo, ante a irredutível posição do Raphael, que,
nesse caso, contou com o apoio do Sarney, que, leal-
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mente, jamais deixou de alertá-lo sobre a “choradeira”
dos líderes partidários. O caldo entornou quando da
nomeação do representante do Funrural em Canhotinho, um pequeno município do Estado de Pernambuco. Inconformado com os três nomes indicados pelo
ministério, os líderes políticos locais passaram a exigir
a “cabeça” de Raphael, inicialmente negada pelo presidente, até que o próprio Raphael compareceu com
a solução para o impasse. Com um memorável artigo
de página inteira publicado em alguns jornais, intitulado “O estadista do Funrural”, explicava sua posição.
Só que ela, inevitavelmente, expunha as entranhas de
um governo enfraquecido. A gestão do Raphael durou
pouco tempo mais. Ele entregou a carta de demissão,
que, se passasse mais tempo em seu poder, ficaria com
o papel amarelado. E a política brasileira perdeu um de
seus melhores quadros.
O Raphael era assim. Gregário e leal, colecionou
uma penca de amigos e admiradores. “Paizão”, manteve unida uma bela família, agora chefiada pela Mitzi,
sua leal companheira de quase 50 anos. Honrado, ético
“até a medula” e patriota, jamais deixou, sempre que
convocado, de prestar os melhores serviços à pátria que
ele amava.
Carioca por escolha, gostava – acho que nessa ordem – de esportes em geral, de futebol, do Fluminense,
de um bom papo com os amigos, de contar casos. Nos
esportes, praticou tênis, atividade na qual, ao contrário de sua própria opinião, nunca chegou a jogar bem,
futebol de areia, em que foi um “cracasso”, e futebol
de salão, também um “cracasso”, tendo chegado a ser
campeão carioca. No futebol, só não se profissionalizou
pela intervenção do Dr. Dario. Intervenção gloriosa,
aliás, porque ele ia jogar pelo Botafogo.
O Raphael não podia ter deixado a cena dessa forma. Nós, seus amigos, não merecíamos. O Rio de Janeiro e o Brasil, também não.
prclemos@yahoo.com.br
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futebol
(que nos ajudam a
entender quem somos)

o

futebol é uma das manifestações culturais mais expressivas da
sociedade brasileira. Por meio desse esporte, experimentamos
um sentido singular de totalidade, revestindo-se de uma universalidade capaz
de mobilizar e gerar paixões em milhões de pessoas. Por isso, o fenômeno
futebolístico se torna uma porta de entrada privilegiada para buscamos uma
maior compreensão de quem somos e o que queremos ser.
A proposta aqui é apresentar e refletir a respeito de algumas crenças que
se originaram no universo futebolístico brasileiro e que são continuamente
repetidas por torcedores e pela imprensa sem questionamento, levando-as

a fazerem parte do pensamento cultural do país. Crenças essas que, parafraseando Lévi-Strauss em O Cru e o Cozido, “são boas para pensar”. No caso,
para se pensar a sociedade brasileira.

A primeira dessas crenças diz que o Brasil é “o país do futebol”. A segunda
afirma que o drible teria sido uma invenção dos brasileiros e a terceira crê
que houve um tempo em que o jogador jogava por “amor à camisa”. Vamos

então “pensar” sobre cada uma delas.
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futebol.
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esde que chegou ao país, o futebol passou
por um processo de incorporação cultural até
se constituir no que chamamos de “paixão
nacional”, como se afirmássemos que o nosso futebol
é o melhor do mundo e o Brasil é o lugar onde mais
se ama e se entende do assunto. Isso está sintetizado
no epíteto “Brasil, país do futebol” que, em períodos de
Copas do Mundo, ganha uma dimensão mais intensa.
Porém, mesmo aqui as narrativas jornalísticas em torno
da seleção já não tratam de forma homogênea o futebol
como metonímia da nação. A derrota na final para o
Uruguai em 1950 e a conquista do tricampeonato em
1970 foram sentidas como derrota e vitória de projetos
de nação brasileira1. Já as vitórias em 1994 e 2002 e a
derrota na final para a França em 1998 não transcenderam o terreno esportivo e foram comemoradas e
sofridas como vitórias e derrotas esportivas. Claro que
a Copa do Mundo possui uma estrutura narrativa que
estimula os nacionalismos. O encanto desta competição
encontra-se justamente no fato de acreditarmos que as
nações estão representadas por 11 jogadores. O futebol

1. Ver por exemplo DaMatta (1982) e Vogel (1982).
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não é a nação, mas a crença de que ele o é move as
paixões durante um Mundial. Mas ao compararmos a
situação atual com a carga emocional de 1950 e 1970
especulamos sobre a possibilidade de estarmos assistindo a um declínio do interesse pelo futebol como
emblema da nação.
Mas afinal, por que dissemos que o Brasil é o país
do futebol?
O “país do futebol” foi uma “construção” social
realizada por jornalistas e intelectuais em um momento
de consolidação do “estado-nação”, acompanhada por
formulações acadêmicas sobre a sociedade. Foi, de
fato, a partir dos anos 1930 que se apresentaram novas
formas de conceituar o país. Se antes, pelas lentes de
um acadêmico como Oliveira Vianna, por exemplo, a
miscigenação racial era vista como uma explicação para
o “atraso” do país, a partir da obra clássica de Gilberto
Freyre, Casa Grande e Senzala, a mistura passa a ser
entendida como um valor positivo e força maior da
população brasileira. Dentro do projeto nacionalista e
integracionista do Estado Novo, essa forma de entender
a cultura se consolida no país. Nesse sentido, Mário
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O país do
futebol
Filho, um dos fundadores do jornalismo esportivo no
Brasil, foi fundamental para a utilização do futebol como
um meio de se “construir” uma ideia de nação brasileira.
Filho era amigo de Gilberto Freyre, que prefaciou sua
obra mais conhecida, O Negro no Futebol Brasileiro,
em que a junção do futebol com a nação se torna mais
evidente. Freyre, por sua vez, escreve em sua coluna
no Diário de Pernambuco do dia 18 de junho de 1938,
“Foot-ball mulato”, um artigo que se tornou fundamental para a simbologia do futebol. Neste artigo, Freyre
louva a miscigenação racial e afirma que ela funda certo
estilo de jogo que seria típico do Brasil – uma “dança
dionisíaca”, o que tempos depois se convencionou
chamar de “futebol-arte”. Freyre e Filho foram agentes
fundamentais do sucesso da “construção” do “país do
futebol”.
Neste sentido, o “país do futebol” não é uma realidade
natural, mas, sim, uma construção realizada por agentes
– da imprensa, do meio acadêmico e da política – em um
determinado momento histórico. Dissemos que somos o
“país do futebol” como uma forma de nos sentirmos distintos, únicos, singulares. O futebol – com suas conquistas
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e o suposto “estilo dionisíaco”2 – seria um representante
exemplar do Brasil para o mundo.
No entanto, ao contrário de décadas atrás, hoje seria
lícito perguntar se o Brasil está deixando de ser o “país do
futebol”. Suspeitamos que a tendência da globalização da
cultura em curso, que teve nos esportes um veículo de encontro, de apropriações entre os diferentes estados-nações,
estaria transformando a identidade nacional sintetizada
como narrativa homogênea na “pátria de chuteiras”.
O jogador que veste a camisa nacional também
representa clubes da Europa, além de empresas multinacionais. As marcas empresariais estão amalgamadas com
o fenômeno esportivo. Kaká, por exemplo, pode ser ídolo
de brasileiros, mas também de italianos e espanhóis. As
camisas e produtos associados a ele são vendidos em todas
as partes do mundo. A televisão transmite em tempo real
um jogo do Real Madrid para todos os continentes. Esse
processo de desterritorialização do ídolo e do futebol cria
um novo processo de identidade cultural. Na medida em
que se coloca a ênfase do futebol como um produto a ser
2. Para uma discussão a respeito do estilo de jogo do futebol brasileiro,
ver Soares e Lovisolo (2003).
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consumido em um mercado de entretenimento cada vez
mais diversificado, sem um projeto que o articule a tais instâncias mais inclusivas, o que se consegue é esgarçar cada
vez mais o vínculo estabelecido antes, com Freyre e Filho.
Então questionamos: se o futebol esteve longamente
associado à identidade brasileira, o que acontece quando a
pós-modernidade enfatiza a pulverização das identidades?
Se este esporte foi um mecanismo integrador, o que acontece quando, em tese, não há mais o que integrar? Como
o futebol poderá ser representado na sociedade se o importante não for mais juntar (negros com brancos, interior
com capital, moderno com arcaico), mas separar (grupos
étnicos, grupos religiosos, cidades com seus regionalismos
particulares, bairros dentro de cidades, condomínios dentro
de bairros, shoppings dentro de condomínios)? Sucumbirá
o futebol na pós-modernidade, deixando patente que
pertenceu, de fato, à modernidade, e em certa medida,
ajudou a construir essa modernidade no Brasil? Ou sobreviverá, anunciando que essa pós-modernidade jamais
poderá ser completa, pois necessitamos viver sob o signo
da nacionalidade, como se “todo o Brasil desse a mão em
um só coração”?
Estas questões – elaboradas com o intuito de provocar a reflexão social sobre o futebol no Brasil – são boas
para pensar e podem nos ajudar a entender o processo
e o significado da construção do “país do futebol”, bem
como o esmaecimento do epíteto em momentos históricos
distintos.
Em suma, o que nos propomos a pensar e refletir é sobre como o futebol foi um elemento primordial na história
recente do país, em sua transição de uma sociedade rural
para uma moderna sociedade urbana e como seu papel já
não é o mesmo daqueles tempos e assistimos atualmente a
um declínio do interesse pela seleção. Certamente, o torcedor de Copa do Mundo ainda conserva seu “nacionalismo
quadrienal”, atrelado à seleção, mas a “pátria de chuteiras”
perdeu muito da sua carga simbólica. Este é o ponto que
merece ser investigado. E, por isso, resta observar como
os brasileiros irão se articular em torno deste simbolismo
diante de dois eventos emblemáticos como a Copa do
Mundo de 2014, organizada no país, e as Olimpíadas de
2016 no Rio de Janeiro. Seremos testemunhas de um

INTELIGÊNCIA

resgate simbólico de um nacionalismo exacerbado ou a
espetacularização dos eventos nos moldes do capitalismo
do século XXI diluirá a identificação nacional?3 Outra questão boa para pensar.
Frequentemente lemos na imprensa e em crônicas
de articulistas esportivos que o futebol brasileiro teria um
estilo único, singular, inigualável, denominado “futebol-arte”. E que este estilo estaria correlacionado a outras
manifestações culturais do país como samba, capoeira
e até “malandragem”4. Suspeitamos que a “construção”
deste suposto “estilo” de jogar futebol que seria típico
dos brasileiros começou a ser elaborado e consolidado
a partir do artigo “Foot-ball Mulato” de Gilberto Freyre,
em 1938, mencionado acima. O fato é que a crença neste
estilo se relaciona com a de que o drible teria sido uma
invenção de nossos atletas negros e mestiços.
3. Para um aprofundamento maior destas questões ver Gordon e Helal
(2002) e Helal, Cabo e Silva (2009).
4. Observemos, no entanto, que geralmente a expressão “futebol-arte” só
aparece em períodos de Copas do Mundo, em jogos da seleção brasileira.
Raramente o jornalismo esportivo se utiliza dela para explicar o êxito de
equipes em competições locais. Aqui, termos como “determinação” e
“regularidade” são os mais utilizados.

Certamente, o
torcedor de Copa
do Mundo ainda
conserva seu
“nacionalismo
quadrienal”,
atrelado à seleção,
mas a “pátria de
chuteiras” perdeu
muito da sua carga
simbólica
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ário Filho, em O Negro no Futebol Brasileiro,
relata que logo no início do profissionalismo, em 1933, os árbitros teriam sido mais
rigorosos com os negros e mestiços, marcando infrações
sempre que estes tocavam em um atleta branco e não as
marcando quando brancos cometiam faltas em negros.
Apesar de este ser um relato plausível, não há evidências
de que o drible tenha surgido a partir daí. Observemos
que a palavra é inglesa e é utilizada em todos os esportes
de equipe em que um atleta precisa ultrapassar o outro
com uma bola. Mas a crença de que somos os inventores
do drible nos torna únicos e singulares aos nossos olhos
e aos olhos dos estrangeiros, já que o futebol brasileiro é
denominado na Argentina, por exemplo, um de nossos
rivais mais tradicionais, como “jogo bonito”5.
Além disso, a atribuição desta “invenção” aos jogadores
negros possui uma conotação aparentemente transgressora, revolucionária, ao mesmo tempo em que redimiria o
país dos danos causados pela escravidão e pelo racismo.
No entanto, não se percebe que geralmente se atribui aos

negros contribuições significativas para a cultura somente
em termos estéticos, como futebol e música, por exemplo.
O perigo que se corre com esta argumentação seria o de
cair justamente em racismo, já que não se enfatizaria a
contribuição de negros para a razão instrumental, para a
ciência e o saber.
O que de fato podemos comprovar é que houve um
período em que o país produziu seleções nacionais com
jogadores considerados extraordinários e que eram, em sua
maioria, negros e mestiços. Isto justamente no período de
consolidação dos nacionalismos – de 1938 a 19626. Jogadores como Leônidas da Silva, Zizinho, Didi, Garrincha e
Pelé, só para citar alguns. A partir deste dado, o que temos
são inferências sem comprovações. Porém, este dado –
grandes jogadores negros e mestiços – somado ao clima
da época – consolidação e fortalecimento do estado-nação
e do integracionismo no país – foram determinantes para
o êxito da crença.
A crença de que somos os inventores do drible está
intrinsecamente relacionada a outra – também recorrência

5. Para uma análise sobre a narrativa sobre a seleção brasileira na imprensa
argentina, ver Helal (2007).

6. Após 1938, a próxima Copa foi a de 1950. Por conta da segunda Guerra
Mundial, não houve as Copas de 1942 e 1946.
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O drible
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importante do que denominamos “matriz romântica”
nas narrativas sobre o futebol brasileiro – que é a ênfase
posta na origem popular e pobre, de baixo para cima, de
nossos ídolos futebolísticos. Este fato é verdadeiro e não
estamos em desacordo com o registro. Porém, a dimensão
dado à pobreza inicial é, muitas vezes, usada como um
fator importante para a “criação” de grandes craques do
futebol brasileiro. Temos aí uma profusão de discursos
neste sentido. Discursos que falam de menino pobre de
Bento Ribeiro ou da Vila da Penha, por exemplo, e que
depositam neste passado de carência a razão para as habilidades extraordinárias dos craques. A narrativa induz ao
raciocínio de que o fato de esses jogadores terem praticado
futebol em terrenos baldios, com pedras ou árvores no
“campo”, ou em esquinas de rua, com paralelepípedos e
calçadas como obstáculos, e ainda terem jogado descalços
e, muitas vezes, com bolas de meia, os habilitou ao drible
desconcertante, à agilidade com as pernas, ao famoso “jogo
de cintura” etc. De modo sucinto, podemos denominar
como “saudosismo da várzea” aos significados dessa
interpretação. Não se percebe que muitos outros jogaram
e continuam jogando nestas condições e, nem por isso,
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“vingam” como jogadores profissionais e estão muito longe
de serem excepcionais.
O perigo destas narrativas é que se esticarmos a argumentação um pouquinho mais, terminamos fazendo
uma apologia da pobreza. Ora, se os grandes craques
surgem da pobreza, o que fazer quando e, se, o Brasil
erradicar a pobreza? Não mais teríamos grandes jogadores?
Perderíamos o tão comentado “jogo bonito”? Dificilmente
alguém defenderia a pobreza em favor do bom futebol,
não é mesmo?
Ainda como um desdobramento desta crença, observemos como, por exemplo, está enraizado no senso
comum o discurso de que o bom futebol prescindiria
de treinamento, por que o “craque nasceria pronto”. As
narrativas das trajetórias de vida dos ídolos futebolísticos
enfatizam sobremaneira a genialidade e o improviso como
únicas características para se alcançar o sucesso. Chegou-se
a difundir, certa vez, por conta de uma frase atribuída ao
ex-jogador e atual comentarista de futebol Gerson – nos
idos de 1970 – a ideia de que no futebol quem corre é
a bola. A preparação física seria secundária. O talento e
a genialidade seriam suficientes. A seleção brasileira que
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conquistou o tricampeonato em 1970 é até hoje idealizada
como uma equipe que não precisava treinar e tampouco
necessitava de recomendações táticas, quando sabemos
que, na verdade, a comissão técnica se utilizou de métodos de condicionamento e preparação física dos mais
modernos da época7. O que não desmerece em nada o
talento daqueles jogadores. Mas é como se o elogio à
preparação física ofuscasse a “genialidade” da equipe.
Observemos que esta crença extrapola os limites do
universo futebolístico, onde o termo “esforçado” chega a
ser sinônimo de mau jogador. Seria o que poderíamos
chamar de tendência “macunaímica” nas “essencializações”
que fazemos dos que atingem o sucesso. Desta forma,
frisamos sempre, por exemplo, que o aluno que passou
em primeiro lugar no vestibular levou “uma vida normal,
namorando, indo à praia ou ao cinema” em vez de dizer
que ele estudou uma média de 6 horas por dia. Por que
falar em “esforço” seria um demérito neste país?
7. Ver Santoro e Soares (2009) para uma análise sobre as narrativas da
imprensa sobre a seleção brasileira em 1970 e em 1998 e 2002.
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No entanto, ressaltemos que o jornalismo esportivo
brasileiro que, tradicionalmente cultivou a “malandragem”
como ingrediente genuíno para o êxito de nossos craques,
começa, aos poucos, a se utilizar do discurso que louva o
trabalho e o planejamento tático. Romário, símbolo maior
do “jogador-malandro”, declarou, assim que parou de
jogar, que os jornalistas sempre confundiam o fato de ele
“não gostar de treinar” com o “mito de ele não treinar”.
Será que a “confusão” não era intencional?8
No dia 31 de dezembro de 2010, o empresário Leo
Rabello, dono da carteira número 1 de agente no Brasil,
declarou em entrevista à Rede Globo.com o seguinte: “o
futebol que o público vê é uma grande mentira. O jogador
de futebol vê dinheiro. Esse carinho, esse amor não existe,
é folclórico. Quem balança a camisa quando faz gol, beija
escudo, é hipócrita.” A entrevista foi destaque e repercutiu
em conversas de torcedores que lamentavam que o “futebol tivesse chegado a este ponto”, como se houvesse
tido um tempo em que se jogava por “amor à camisa”.
e fato, nos acostumamos a escutar que o futebol do passado é que era bom, entre outras razões porque supunha-se
que o atleta jogava por “amor à camisa”. Em um universo
profissional, é bastante plausível que os atletas pratiquem
esporte em busca de um melhor contrato. Essa busca tem
regulado os interesses dos jogadores desde o advento do
profissionalismo em 1933, ainda que a torcida, sempre
amadora, queira acreditar na existência absoluta de um
tempo em que se jogava por “amor à camisa”.
A questão que se impõe é a seguinte: amor e
paixão podem conviver com profissionalismo? Podem.
O mundo “frio” dos negócios não exclui sentimentos
passionais. Ser profissional no futebol não exclui o amor
do atleta por um clube. Entre exemplos da atualidade,
o de Rogério Ceni no São Paulo talvez seja o mais
emblemático. Não duvidamos de que, em busca de
um melhor contrato, Ceni pudesse um dia ter jogado
em outro clube. Isso não destruiria o amor que sente
pelo São Paulo, apesar de, possivelmente, macular sua
relação com a torcida.
8. Para uma análise mais detalhada do tema ver Lovisolo e Helal (2009)
e Helal, Marques e Cabo (2009). Para uma análise dos antagonismos das
biografias de Romário e de Zico, ver Helal (2003).
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onaldo “Fenômeno” declarou diversas vezes, ao
longo de sua carreira que seu sonho era vestir
profissionalmente a camisa do Flamengo. Em
2008, diante da lesão do atacante, o clube abriu as portas
para sua recuperação. No período, Ronaldo treinou com
os atletas, vestiu a camisa do clube e ratificou seu sonho
em muitas entrevistas. Principalmente no programa “Bem,
amigos”, do SporTV, e em entrevista a Ana Maria Braga, as
declarações foram explícitas.
Toda a imprensa dava como certa a ida de Ronaldo
para o clube, assim que ele estivesse recuperado de
sua lesão. O final da história é mais do que conhecido.
Ronaldo assina com o Corinthians e ao ser indagado da
razão pela qual não teria ido para o Flamengo, o atleta
responde que passou quatro meses no clube e não
recebeu nenhuma proposta. Parecia magoado, se fez de
vítima e se utilizou de um código amador, sentimental.
Ao mesmo tempo deu a entender que a proposta era
irrecusável, utilizando-se de um código profissional. Tanto
em sua atitude como em sua explicação, Ronaldo oscilou
entre o profissional, em busca do melhor contrato, e o
amador, que se queixou de não ter recebido proposta do
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“clube de seu coração”. Terminou não sendo uma coisa
nem outra e ratificou a hipótese de Roberto DaMatta de
que a raiz do dilema brasileiro estaria centrada nesta
oscilação de códigos pessoais (amadores) e impessoais
(profissionais)9.
Outro caso bastante conhecido foi a transferência do
ex-jogador Bebeto do Flamengo para o Vasco em 1989.
Bebeto também se utilizou de códigos amadores para
explicar sua transferência, como se a explicação profissional
(a busca por um melhor contrato) não pudesse jamais ser
aceita pelas torcidas10.
No início da década de 1980, Roberto Dinamite, maior
ídolo do Vasco, quase veio parar no Flamengo. Isto teria
feito dele um ex-vascaíno? Que declarações ele daria caso
a transação com o rival se concretizasse?
O curioso é observar que o “amor à camisa” faz parte
da mitologia do futebol desde o advento do profissionalismo em 1933. O primeiro capítulo de O negro no futebol
brasileiro, livro clássico de Mário Filho, cuja primeira
9. Ver DaMatta (1979)
10. Para uma análise deste episódio e sua relação com a cultura brasileira,
ver Helal e Coelho (1996 e 1995)
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edição data de 1947, intitula-se “Raízes do saudosismo” e
ali observamos que o mito do “amor à camisa” existe há
mais de seis décadas. Mário Filho inicia o livro da seguinte
maneira: “Há quem ache que o futebol do passado é que
era bom”. Isso em 1947.
Claro que hoje o futebol movimenta muito mais dinheiro, mas será que existiu mesmo um tempo em que se
jogava simplesmente por “amor à camisa”? Observemos
que até Pelé declarou recentemente que jogou no Santos
em 1974 sem receber nenhum centavo. Será verdade? A
declaração de Pelé era uma crítica a Ronaldinho Gaúcho,
ainda indefinido em relação ao clube brasileiro que iria
jogar. Ainda que comprovemos a veracidade do dito por
Pelé, talvez tenha sido uma exceção em meio a tantos
outros casos onde o que se observa é o atleta em busca
de um melhor contrato.
A entrevista do empresário Rabello desnudou o futebol atual ou o futebol que existe desde o advento do
profissionalismo em 1933? Será que daqui a 20, 30 anos,
não vamos dizer que futebol bom era o da época atual? A
única certeza nestes tempos todos é a de que o torcedor
foi, é e será sempre um apaixonado, que lutará contra
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?
todas as evidências que demonstrem que seus ídolos
jogam por dinheiro, ainda que possam amar o clube pelo
qual estão jogando.
Considerações finais (ou provisórias)
Os questionamentos apresentados neste artigo, além
de serem “bons para pensar”, servem como ponto de
partida para uma reflexão sobre as manifestações culturais oriundas do universo futebolístico no país. Sabemos
que faz parte do universo esportivo, em qualquer país, a
mitificação dos feitos de certos atletas, a idealização de
um passado melhor, mais “puro”, as histórias e casos
fantásticos de atletas e equipes. O jornalismo esportivo se
alimenta dessas questões e da construção de polêmicas.
Assim temos, por exemplo, discussões sobre quem foi o
melhor da história, o melhor time, a melhor jogada etc.
No entanto, o que procuramos fazer aqui foi demonstrar
a falácia de certas crenças e entender seus significados.
Por que gostamos de pensar desta forma ainda que não
tenhamos evidências que sustentem a argumentação? Que
o universo do futebol mudou e segue mudando muito por
décadas todos nós sabemos. O que não muda em meio
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a tantas modificações é onde pode residir a “essência”
do fenômeno11. E as crenças parecem se mover muito
lentamente. Seguiremos afirmando que somos o “país
do futebol” com o mesmo significado de décadas atrás?
Continuaremos a acreditar em um suposto estilo inconfundível do futebol brasileiro, que se basearia na “arte” de
nossos jogadores? Se Neymar, por exemplo, é o jogador da
atualidade que mais joga à brasileira e sendo ele o único
a jogar dessa forma, não seria ele uma exceção, ao invés
de ser a regra? Quantos jogadores como Neymar temos
no futebol brasileiro? Se a seleção brasileira de 1970 foi a
única a jogar, nos últimos 40 anos, o que seria a “essência”
de nosso futebol, não seria ela uma exceção? E as cifras
que movimentam o star system do universo dos grandes
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craques do futebol mundial? Jogadores que buscam um
melhor contrato não podem amar determinado clube?
Existiu mesmo um tempo em que se jogava por amor
à camisa após o advento do profissionalismo em 1933?
O que significa exatamente “amor à camisa”? Seria algo
comparável ao amor de torcedor?
Todas estas questões são boas para pensar. As crenças
estão aí, permeiam nosso imaginário e possuem eficácia
simbólica, já que atuamos, argumentamos e pensamos,
frequentemente, de acordo com elas. Refletir sobre elas as
confrontando com evidências empíricas é um bom caminho
para se começar a entender o significado das manifestações
culturais que surgem por meio do futebol no Brasil.
rhelal@globo.com

11. O antropólogo Howard Becker (1977:17) afirmou o seguinte em uma
ocasião: “era óbvio que a sociedade estava sempre mudando. Se havia
algo a ser explicado, era a estabilidade. Se alguma coisa continuasse igual
por qualquer período de tempo, isso era incomum”.

O articulista é professor do Programa de Pós Graduação em Comunicação
e da Faculdade de Comunicação da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro e pesquisador do CNPq.
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á alguns anos, escrevi: “Às vezes, descobrimos coisas
por caminhos surpreendentes.”
Eu já tinha ouvido falar do Profeta Gentileza,
mas eram lembranças antigas. Não me lembro bem de quando foi a
primeira vez em que vi os seus painéis – cores alegres, letras caprichosamente desenhadas e texto enigmático – pintados diretamente nos
pilares de um viaduto em uma das regiões mais áridas da cidade do
Rio de Janeiro. Olhei para aquilo com os olhos de um menino: vi as
cores, vi as letras e entendi pouco do texto.
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epois, vi o próprio Gentileza. Não
me lembro bem se ao vivo em uma
das ruas do Centro do Rio, se na
televisão, se em alguma foto de revista ou de jornal. A memória, às
vezes, colore as lembranças em tons
fátuos. Mas era, sem dúvida, o Gentileza: sorriso aberto, barba grande
e branca, cabelos longos, roupa diferente (uma espécie de túnica de
cor clara, com apliques de pano, e
sapatos incrementados), em uma
das mãos, uma bengala, na outra,
um estandarte no qual havia aquelas letras inconfundíveis e, também,
alguns cata-ventos no topo.
Na época, alguém disse alguma
coisa sobre o Gentileza ser “maluco”. Alguém havia dito, também,
que o Hospital Pinel, em Botafogo,
era “hospital de maluco”.
o trecho de um artigo escrito para
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a revista “Ocas: Saindo das ruas”
– uma publicação vinculada a um
projeto interessante, no qual um
dos objetivos seria o de facilitar a
reintegração social de pessoas que
vivem nas ruas, a partir do trabalho de compra e venda de exemplares que, além de gerar algum
dinheiro alternativo a outras práticas para a sua obtenção (como a
mendicância), funcionaria como
uma peça importante no resgate da
autoestima e, correlativamente, de
um certo sentido de cidadania; ambos, como se pode imaginar, muito
apagados nos moradores de rua.
Tinha conhecido a Ocas”
quando, saindo de uma sessão
de cinema, fui abordado por um
dos vendedores credenciados pelo
projeto. Havia nele, pareceu-me
na ocasião, uma combinação de
alguns olhares: tinha aquele olhar
meio hesitante dos pedintes de rua
– um olhar no qual é possível discernir, tal qual um instrumento,
a presença do estudo instantâneo
das características favoráveis ou
desfavoráveis à potencial contribuição do passante da vez; havia
também um outro olhar, no qual
a hesitação dava lugar à tranquilidade de quem sabe que, naquela

abordagem (que nessas circunstâncias deixa de ser sorrateira),
oferecia ao seu potencial comprador um produto de qualidade, por
um preço justo; e ainda, misturado aos dois primeiros, um olhar,
digamos, “residual”, no qual sobreviviam portanto os restos –
marcas, reminiscências, imagens,
impulsos, talvez – do período de
sua vida em que mergulhou na indigência. Esse último olhar, amalgamado aos dois outros olhares,
tinha como mais pregnante não
tanto (ou não exclusivamente) as
dificuldades concretas da vida de
indigente, mas sobretudo uma
certa ambiência na qual, provavelmente, a sua vida se desdobrava como cenário e plateia para um
personagem e as suas evoluções
em um palco; nessa ambiência,
creio que, além de nosso personagem, eram também protagonistas
os olhares lançados pelo público
sobre ele: olhos curiosos, críticos,
piedosos, solidários, indiferentes;
olhares que exprimem a repulsa
ou a reprovação dirigida àquela
vida que se fez assim.
Naturalmente, o que sempre
esteve em jogo em toda aquela
cena na qual eu e ele éramos per-
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sonagens, era a questão – essa sim,
universal – do “quanto”, de “se”
e de “como” poderiam contracenar de uma outra forma os personagens urbanos. Digo “questão
universal” porque, nesse ponto, já
estaríamos falando da nossa cidade – o Rio de Janeiro, essa cidade
em transe – ou de qualquer outra
grande cidade brasileira e de seus
anônimos atores.
Era isso que eu – morador de
um apartamento da Zona Sul da
cidade – e o morador de rua encenávamos. Eu olhava o seu olhar;
nossos respectivos olhares pararam
assim – um em frente ao outro –
numa espécie de suspensão, num
“fora do mundo” que terminou,
enfim, com a compra da publicação que ele oferecia, na ocasião, a
módicos três reais.
Foi folheando a revista que
pude ir entendendo as razões para
as minhas impressões sobre o olhar
do vendedor; na verdade, minhas
impressões de seu caráter múltiplo
e polifacetado. Depois de algum
tempo, comecei a refletir sobre
a impressão que o vendedor da
Ocas” poderia ter tido a meu respeito: será que ele notou que eu
percebia muitos olhares em seu
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olhar? Será que ele também foi
capaz de notar uma certa cisão de
meu olhar para ele? Talvez, porque
naquela ocasião (hoje eu sei) se eu
olhava para ele era porque havia
encontrado um modo indireto de
olhar para mim mesmo.

F

ico imaginando que ele
possa ter percebido, naquele instante de dois olhares
que se estudam (instante que é
sempre único, qualquer que seja
a circunstância dos olhares que
se encontram), alguma coisa que
deveria corresponder àquilo que
(depois que refleti um pouco mais
sobre toda a coisa) concluí ter sido
um retorno ao passado. Isto é, se
houve ali, naquele encontro fortuito, ocorrido em um passado recente, algum desconcerto em meu
próprio olhar, esse foi tributário
de uma certa mistura de minhas
lembranças, algumas bem remotas, que retornam no momento em
que escrevo este novo texto.
Tanto é assim que, quando
decidi escrever um artigo para a
Ocas” – como deve ter sido possível notar no trecho acima transcrito –, o tom memorialístico surgiu
pleno e cada vez mais explícito na

Talvez, porque
naquela ocasião
(hoje eu sei)
se eu olhava
para ele era
porque havia
encontrado um
modo indireto
de olhar para
mim mesmo
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medida em que eu prosseguia na
revisão de algumas de minhas recordações:
Na rua onde morei na infância, tinha um homem, um morador de rua, que diziam ser “maluco”. Ele era conhecido como
“Seu Sete” (nunca descobri de
onde veio esse nome). O Seu Sete
andava de um lado para o outro
e falava com as crianças, mas eu
não entendia muito bem os seus
assuntos (acho que as outras
crianças também não); ele sempre
foi para mim um mistério, mas,
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por alguma razão, nunca pretendi decifrá-lo inteiramente. Acho
que, no fundo, eu o preferia assim:
um mistério que falava com as
crianças coisas que elas gostavam
de não entender.
Entre o Gentileza e o Seu Sete
havia também mais diferenças do
que semelhanças. O Gentileza era
menos íntimo, mais cosmopolita, mais “midiático” mesmo e de
temperamento alegre. O Seu Sete
era mais saturnino, raramente
sorria, falava com energia, andando pisava o chão com força e era,

Passado o susto
de ter visto
a figura de
sua infância
trazida às telas,
o psiquiatra
tomou um
susto ainda
maior ao notar
que quando
olhava para
o profeta via
apenas um
“esquizofrênico”,
e aí sentiu
muitas
saudades dos
seus olhos de
menino
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para mim, infinitamente mais familiar.
É preciso mais uma vez notar
que, se até aqui pareço falar de um
acontecimento minúsculo e corriqueiro, aparentemente sem importância dado o seu caráter cotidiano e de interesse localizado, tal
qual procedem em seu método os
“historiadores das mentalidades”
ou da “micro-história” (Carlo
Ginzburg, por exemplo; ou mesmo em certos momentos de nosso
Boris Fausto), esse pequeno acontecimento carrega o potencial de
falar para além dele: nos fatos miúdos da vida das pessoas comuns,
tal como quando se vai puxando
um fio solto que traz um outro fio
preso à sua ponta, um acontecimento vai levando a outro e, nesse
caminho que parte de um micro
em direção a um macro, eventualmente se revela, a partir de um
traçado solitário e comum de
uma história de vida, um aspecto
da História (agora com H maiúsculo) que, por sua amplitude e
ponto comum a muitas vidas, diz
respeito a cada um de nós; a todos,
portanto.
Assim, se aqui vale o esforço
de me dobrar sobre essas citações
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de um texto no qual, então, também me dobrava sobre o passado
– sobre lembranças e fantasias, seria mais correto dizer, que foram
surgindo numa torrente única despertada pelo olhar que partiu do
vendedor de Ocas” – é porque essa
ação, às vezes tão corriqueira, que
é a de evocar algo, no momento
mesmo da evocação provoca um
outro acontecimento, desta vez no
presente, que é o da lembrança que
se dobra sobre nós, ocasionalmente
empurrando o pensamento numa
direção inesperada, riscando um
novo e surpreendente itinerário.

N

ão sei, por exemplo,
que psiquiatra ou psicanalista eu teria me
tornado caso definitivamente desatento a essas pequenas coisas; a
esses detalhes da vida; a essas lembranças para as quais basta um piparote do presente – a chicotada
de um olhar – para que, surpresos, comecemos a notar que certos
fragmentos de um passado distante
estão muitas vezes mais próximos,
dir-se-ia mais quentes, do que coisas vividas mais recentemente, mas
que, por força de estrutura, não tiveram a mesma força ou relevância

subjetiva para que sobrevivessem à
prova do tempo.
O Gentileza passou, o Seu Sete
passou, o tempo passou e os olhos
do menino também passaram a ver
as coisas de um jeito diferente.
Uma vez, o menino (que não
era mais menino) estava vendo,
com olhos de psiquiatra, um curta-metragem, adivinhem sobre
quem? Sobre o Profeta Gentileza!
Um grupo de cineastas da Universidade Federal Fluminense se
interessou por ele, por sua história
e pelo estado atual de sua “obra”.
Desenvolveram uma pesquisa ampla que deu bons frutos: livros,
teses, uma música gravada pela
Marisa Monte, um projeto de restauração de seus painéis, e o próprio curta-metragem.
Mas, passado o susto de ter
visto a figura de sua infância trazida às telas, o psiquiatra tomou
um susto ainda maior ao notar
que quando olhava para o profeta
via apenas um “esquizofrênico”,
e aí sentiu muitas saudades dos
seus olhos de menino. O psiquiatra também pensou que caso visse
agora o Seu Sete, também só veria
um “maluco”; e que, talvez, ainda
teria tentado elaborar uma hipó-
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Lançando um
olhar sobre as
ruas do Rio,
notamos que
seus habitantes
vivem, muitas
vezes, vidas
peculiares;
vidas como
a do Profeta
Gentileza e a
do Seu Sete
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tese diagnóstica: esquizofrenia ou
transtorno bipolar do humor?
O susto e o drama do psiquiatra foi notar que, se por um lado
detinha agora todo um instrumental técnico de extensões teóricas e
práticas, por outro tinha perdido
a capacidade de enxergar outras
dimensões relacionadas à loucura.
Daqui para a frente, com
a psicanálise
A pergunta permanecia reverberando: “Que psiquiatra ou psicanalista teria me tornado sem essas
pequenas reflexões?” Ou mesmo,
que sujeito ou que tipo de cidadão
eu não teria me tornado caso houvesse deixado escapar essas poucas
lembranças, casos não tivesse tomado para mim essas recordações
que, como que por acaso, aconteceram de cintilar ao meu redor;
que insistiram em retornar ainda
vivas do passado e que, caprichosamente, aterrizaram no presente
condicionando aquilo que já passava a ser uma nova história – uma
novíssima trilha na qual o garoto
que fui – que qualquer garoto, na
verdade, com qualquer lembrança
que, por sua vez, insistiu em retornar – e que resolveu, um dia, per-

seguir; puxar o fio, com um pouco
de medo ou de esperança, mas interessado em onde ele poderia dar.
É interessante pensar que toda
essa questão não se põe apenas para
o psiquiatra e sua infância perdida.
Lançando um olhar sobre as ruas
do Rio, notamos que seus habitantes vivem, muitas vezes, vidas peculiares; vidas como a do Profeta
Gentileza e a do Seu Sete. E não é
preciso circular muito para se estar
em contato com o incomum dessas
vidas; em cada rua há um Gentileza e em cada memória há um Seu
Sete. Infelizmente, também não é
preciso tornar-se psiquiatra para
que se possa olhar de modo medicalizante, estereotipado ou rígido,
para a multiplicidade de formas de
vida que há nas ruas.
É possível que o psicanalista
tenha precisado de coragem para
olhar bem de perto – perto demais
– o olhar daquele estrangeiro; ou,
talvez, não fosse tanto um ato de
coragem, mas apenas o ato de uma
natureza que não aceitou ser contrariada. Algo como uma necessidade similar àquela de um documentarista (neste momento, penso
no Eduardo Coutinho, de Santo
Forte, ou do Edifício Master; ou
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no João Moreira Salles, de Nelson
Freire, de Santiago ou do, cada vez
mais atual, Notícias de uma Guerra Particular) que se interessa por
gente; que precisa olhar um pouco
mais de perto para certas vidas. Há
algo de comum ao psicanalista e ao
documentarista...

G

osto da memória, porque além da evidência
de que ela nos constitui,
no sentido de que, sob uma certa
perspectiva, somos um enovelado
de nossas experiências passadas,
gosto dessa possibilidade de que
algo venha nos visitar e, muito ao
seu modo, provocar os seus efeitos
sobre o presente. Aliás, seria um
modo de descrever aquilo a que a
psicanálise se propõe, ao menos em
sua faceta mais clínica, afirmar que
ela se propõe a tornar esse enovelado um pouco mais simples. Alguns
se surpreenderiam com a simplicidade com a qual Freud, em alguns
de seus textos, definiu os objetivos
de um tratamento analítico: restituir às pessoas a capacidade de
amar e de trabalhar.
Com isso, não quero sugerir,
de modo simplista, que o enovelado se desfaça para aqueles que se
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lançam à empreitada de uma análise, mas que – insistindo na imagem –, ao menos, se pode sair do
processo sabendo-se quais fios do
novelo são os “fios de trabalho”,
distinguindo-os daqueles que, em
razão de sua natureza, estão bem
onde estão, isto é, não precisam
necessariamente ser puxados ou,
mesmo, não devem ser tocados.
Uma análise pode, às vezes, servir
“apenas” para que o sujeito se dê
conta de que ele é um enovelado,
e que dificilmente o deixará de ser;
a expectativa de um novelo passar
a fios meticulosamente separados,
organizados, inventariados ou
catalogados (sonho dourado do
neurótico obsessivo) é a expectativa vã de querer viver em um “fora
do mundo”. A vida, aqui na Terra,
afinal, supõe algum emaranhado...
Ainda sobre a psicanálise, ao
contrário do que se poderia pensar,
atravessar uma experiência analítica não equivale necessariamente à
aquisição de coisas como “saber um
pouco mais sobre você mesmo” ou
“agora eu sei quais foram os traumas que me fizeram sofrer”. Por
mais paradoxal que pareça, muitas
vezes, em uma análise se trata mais
de “desconhecimento” do que de

Por mais
paradoxal que
pareça, muitas
vezes, em
uma análise se
trata mais de
“desconhecimento”
do que de
“conhecimento”
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“conhecimento”. Tal qual quando
o conhecimento médico sobre a
loucura oblitera, ou condiciona a
visão de muitos outros aspectos do
enlouquecimento, um psicanalista
que “sabe demais” corre o risco
análogo de lançar à sombra parte do discurso de seus analisantes,
exatamente porque imagina já “ter
entendido do que se trata”.
Claro que, com isso, não se
quer dizer que um experimentado
analista que tenha se debruçado
seriamente, às vezes por décadas,
sobre o estudo teórico do legado
freudiano esteja em pior condição do que aquele estudante que
começa a ensaiar os seus primeiros passos no campo; embora, tal
qual o jovem psiquiatra que fui,
olhando para o Profeta Gentileza,
deixava escapar algo que o menino intuía com a naturalidade dos
inocentes, corre-se o risco de que
se perca, nessa habitualmente longa formação que permite a alguém
definir-se como psicanalista, algo
do olhar “menos sapiente” do iniciante.
O que se quer verdadeiramente dizer é que o conhecimento, no
caso de uma análise, não é garantia de que uma análise realmente
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aconteça – mesmo naqueles casos
em que analista e analisante se encontram religiosamente uma, duas,
três, cinco (!) vezes por semana (o
primeiro, sentado em sua poltrona, bloco de notas nas mãos; o
segundo, deitado no divã, “deitando” falação). O que é verdadeiramente condição para que uma análise que mereça o nome aconteça, é
que ambos – analista e analisante
– suspendam, naquele espaço que
já é um espaço meio fora e meio
dentro do mundo, tudo aquilo que
“já sabem”; e que, ao contrário, se
lancem numa experiência que não
é totalmente cifrada, que implica
uma relação “transferencial” e que
abre espaço para falas insuspeitas e
para compreensões inesperadas, de
lado a lado.
O caminho de uma análise –
nunca é demais lembrar – é um
caminho solitário; tanto no sentido de que é um caminho que
se trilha sozinho (a dois? a três?)
quanto no sentido de que os seus
resultados – quaisquer que sejam
– são obtidos por um só; no máximo, as resultantes do processo se
estendem, de modo muito indireto, às pessoas com quem este um
se relaciona (bem, em certas situ-

ações, isso pode ser muito...). Essa
constatação dá um lugar curioso à
psicanálise: ela toca “um” que toca
“outros”. Parece pouco, quando
sempre esteve nas entrelinhas deste
texto que na interação de dois personagens – como a minha interação com o morador de rua, com o
Profeta Gentileza, ou com o “Seu
Sete” – estão, de um modo ou de
outro, colocadas todas as questões
fundamentais de se viver no Rio de
Janeiro, de se viver na polis:
Que lugar se ocupa? Que olhar
é lançado sobre os outros cidadãos?
Quais das suas ações são revertidas
para a polis?
E sobre a loucura – desconcerto máximo em relação ao outro –
o que pensar?
O que é a boa vida? Em que
ponto a sua vida toca a vida dos
outros?
Em que direção caminha o seu
desejo?
O que você pode mudar?
Você quer mudar?
Quanto?
Quando?
guilhermegutman@gmail.com
O articulista é professor adjunto de psicologia da PUC-Rio
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Apresentação de

Manoel Ricardo de Lima
Poeta

poetas,
D lugar
nenhum
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udwig Binswanger escreve a Freud em 1921 acerca
do estado de um paciente
raro internado em sua clínica e declara que não é possível fazê-lo voltar
a exercer suas atividades de pesquisa naquele
momento. Anota nessa carta que é uma pena
que seu paciente não possa “voltar a fazer uso
de seu gigantesco patrimônio de conhecimentos e de sua imensa biblioteca”. O paciente é
Aby Warburg, que sofria de depressão e variações de esquizofrenia. Lembrem: Warburg refaz
todo o pensamento em torno da imagem no
começo do século XX e, na clínica, como lugar
de tensão e afeto, oferece aos outros pacientes
a sua célebre conferência intitulada “O ritual da
serpente”. Internado, Warburg escreve no p.s.
de uma carta aos diretores da clínica que sua
doença é a perda da capacidade de conectar as
coisas com suas mais simples relações causais,
tanto as coisas do espírito como as coisas supostamente concretas.
É talvez essa imprecisão da linguagem que
está posta em xeque, como proposta, às quatro poetas que ora apresento nesta edição de
Inteligência: Annita Costa Malufe, Júlia Studart,
Marília Garcia e Valeska de Aguirre. A provocação é tomar o senso do lugar, como um afecção, e, ao mesmo tempo, como interrogativa
para conectá-lo a um suposto possível: o poema como um campo sem limites para a experiência da imaginação. Uma proposição entre
borda e borda, entre eixo e beira, beira e móbil
ininterrupto, para reler esse tempo agora com
toda a sua imprecisão imanente. Tempo que
não comporta mais a figuração moderna do labirinto, nem muito menos a figuração do lugar
como uma representação da crise das utopias.
Mas, com Aby Warburg, esticar a temporalidade
da imagem à sua própria subtração [o que vai
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de Plínio, o Velho, até Didi-Huberman, sempre
numa perspectiva do “anachronisme”] e à sua
transparência, modulação, falta etc. Mais ou
menos com aquilo que a letra provoca, disse
Lacan: “um furo na borda do saber.”
É importante que quatro poemas de quatro
poetas tão diferentes se deem a ver assim, como
um furo de pensamento em seus próprios bons
trabalhos, o de cada uma delas e no de cada
outra. Ao mesmo tempo, também, considero
importante que a armadilha da proposição –
dando voltas sobre uma ideia de lugar – lance
esses poemas para mais perto de um além do
moderno, mais perto de uma luta política das
imagens. Penso nos trabalhos dessas 4 poetas
como uma linha desestabilizada, como um território desfeito continuamente, um território
tenso e afetivo que se desfaz todas as vezes
em que vai se ajustar a algo; trabalhos que têm
como projeto, me parece, cutucar a conexão
das coisas com suas relações mais simples e dar
a elas a insegurança da imaginação. Assim, lembro a bonita imagem de uma das personagens
do documentário de Alexandre Veras feito para
o DOCTV, intitulado Vilas Volantes – o verbo
contra o vento: quando um velho pescador da
região norte do Ceará, próximo a Jericoacoara,
a câmera em suas costas, aponta para as dunas
que não param de se mover e diz que ali, naquele ponto, onde antes havia uma cidadezinha, as dunas vieram com tanta fome e força
que comeram tudo, tudo, que “não ficou nem o
lugar”. E Isso é apenas um convite para a leitura
desses quatro poemas, um convite para conhecer algo do trabalho dessas quatro poetas.
manoelrl@uol.com.br
O articulista é professor de Literatura Brasileira da UNIRIO.
Publicou “Entre percurso e vanguarda”, “55 começos” e
“Quando todos os acidentes acontecem”, entre outros.
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Annita Costa Malufe
Poeta

o que estou fazendo
aqui? a pergunta vinha embrulhada
como um jornal embaixo do braço a pergunta
presa na altura da barriga a pergunta presa
a barra do metrô o cheiro de poeira de mijo
óleo ferrugem o cheiro de mofo umidade
o cheiro da umidade o que estou
fazendo aqui com este jornal debaixo
do braço este compromisso adiado esta
fome esta velocidade do trem levada pela
velocidade do trem a velocidade e as brecadas
súbitas o corpo pendendo para o lado
o peso do corpo ao lado e ao lado aqui
bem ao lado esta lembrança este quase esquecimento
algo que esqueci em cima da mesa
ou na gaveta do criado-mudo a gaveta a mesa ou
algum outro lugar o que estou fazendo
aqui qual seria este outro lugar este outro
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cheiro outra velocidade outras notícias presas
embaixo do braço na pressão exagerada do braços
das mãos que buscam agarrar prender
o equilíbrio do corpo todo em um ponto
só o corpo todo comprimido na barra de metal
o frio do metal e a outra velocidade de uma fala
quase perdida presa na barriga o que estou fazendo
aqui no meio dessas falas todas dessas palavras este mar
de palavras estranhas outra velocidade onde está a lentidão
de uma fala conhecida perdida um quase
esquecimento aqui o que estou fazendo qual seria
este outro lugar aqui mesmo qual seria o que
estou fazendo
aqui?
annita.costa@terra.com.br
É autora dos livros Como se caísse devagar, Nesta cidade e abaixo
de teus olhos e Fundos para dias de chuva.
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Poeta

Marília Garcia
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É uma love story e é sobre um aberto.
É em belfast e é sobre um efeito especial.
esses poemas, ele diz,
são poemas sem nenhum amor
o amor é um efeito especial
quando acende a luz
os pontos cegos se
espalham:
uma fossa abissal
uma nuvem de distância
e uma cidade chamada Vidro
ou Vértice
Volpi ou Verdi
o amor é alguém entrando
na geometria da sua mão,
neste momento senta na beira
do degrau, o metro mais quadrado
de todos –
de onde o timbre da sua voz
de onde um lago circular
de onde medidas estelares
– agora não há mais isso entre
nós, diz, de onde o timbre da
sua voz no corredor um
efeito-ambulância
o amor é isso, diz,
não um corvo mas um impermeável
vermelho pendurado
na janela vindo de outro poema
é você comendo o amarelo que sobrou
depois do estrondo
é este olhar que mancha a retina
só de olhar: efeito doppler,
diz se aproximando,
desvio para o violeta,
verfremdungseffekt.
é a miragem do
movimento.
apenas um mergulho,
dizia a imagem. vamos ver as luzes,
ir para o centro do mundo?
mas é em belfast e é sobre um efeito especial.
mariliagarcias@hotmail.com
É autora do livro “20 poemas para o seu walkman” e coeditora
da revista Modo de usar & co. [revistamododeusar.blogspot.com],
além de tradutora de Gertrude Stein, Emmanuel Hocquard e
Katherine Mansfield.
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Júlia
Studart
Poeta

[in-] ludo
você não tem certeza
agora, mas o fato é
quando você diz
sim, quando você
aceita entrar e
já não tem mais
volta. a decisão
provoca, em quase
todos os casos, um
tipo de confusão
visual
ilusões de distância
e profundidade. e
nem a carta
topográfica mais
detalhada que
leva na mão como
último trunfo pode
salvar sua vida
aqui debaixo
consegue contar
vinte e cinco soldados
de chumbo em volta
de uma clarabóia
central, dois soldados
observam você entre
a escada principal
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inclinada e o pátio
externo de um possível
terceiro ou quarto piso
eles estão muito
perto, mas você não
sabe muito bem. ilusão
de distância ou
dedução errada do
seu inconsciente. mas
você parece não
enxergar agora, e
desconfia – você tem
quase certeza – toda
geometria ou mapa
enganam facilmente, e
isto não é apenas um
episódio, um futurama
ou leeuwarden com
suas fábricas de chumbo
e instrumentos musicais
juliastudart@uol.com.br
A autora é doutoranda em
Teoria Literária [UFSC / CNPq].
Publicou “Wittgenstein & Will
Eisner, se numa cidade suas
formas de vida”, “Marcoaurélio!”
e “Livro segredo e infâmia”.

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

janeiro• fEvereiRo • março 2011 101

I N S I G H T

102 PÓS-BARBÁRIE

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Valeska
de Aguirre
Poeta

Até onde meu beijo aproximar continentes
Se pudesse mirar com precisão
acenderia o melhor cigarro de Taiwan
e conversaria em mandarim com a garota
do cifrão tatuado no pescoço.
Poderia acender um fósforo para que eu possa vê-lo?
Você não tem muito tempo. Amanhã seremos estranhos.
Ainda que sob o peso de mãos em contra-intensidade
à velocidade da motocicleta sobre uma ponte
se soubesse falsificar gestos
colaria o rosto à luz fria de suas mãos.
valeska_aguirre@yahoo.com
É autora dos livros “Ela disse, ele disse” e “Atos de repetição”.
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MARCIA NEDER

Psicóloga

i
D ab O
com o

no corpo

Razões da
ninfomania,
irrazões do
feminino
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Obras de Tony Oursler
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O rico e o pobre são duas pessoas • O soldado protege os dois • O operário
trabalha pelos três • O cidadão paga pelos quatro • O vagabundo come pelos cinco
• O advogado rouba os seis • O juiz condena os sete • O médico mata os oito •
O coveiro enterra os nove • E o diabo leva os dez • Mas a mulher, a mulher engana
os onze • A mulher engana os onze de uma vez • Água morro abaixo • Fogo morro
acima • E mulher, quando quer dar, • ninguém segura
As mulheres e Nelson Rodrigues - Velhas Virgens

A mulher,
ou o sexo
Nenhuma mulher trai
por amor ou desamor. O que
há é o apelo milenar, a
nostalgia da prostituta, que
existe ainda na mais pura.
Nelson Rodrigues

A mulher em Nelson Rodrigues
é esse ser habitado por uma sexualidade invasiva que ela não pode
controlar. Ninfomaníaca por natureza. seu apetite sexual é “exagerado”,
seu desejo anormalmente forte.
Quem decide a intensidade do
desejo sexual normal? Por que haveria uma frequência sexual “anormal”
exclusivamente para as mulheres
e qual seria ela? Por que a mulher
que transa “muito” é atacada como
ninfomaníaca enquanto o homem
hipersexualizado é valorizado como
um Don Juan, um conquistador que
estaria apenas atestando – compulsoriamente – a sua virilidade? Uma
mulher muito (?) ativa sexualmente é devassa, enquanto o homem
é um “garanhão”, “mulherengo” e
“conquistador”.
Essas não são as únicas questões colocadas pelo conceito de

106 MARVADA CARNE

ninfomania. Do ponto de vista
médico-psiquiátrico, esse é também um diagnóstico polêmico
já que pode integrar tanto um
quadro obsessivo-compulsivo,
quanto um quadro maníaco ou
uma sociopatia, caso exija gratificação à margem da ética, da
moral, da lei.
Essas questões, embora pertinentes, não serão objetos de minha reflexão neste artigo. Prefiro
rastrear a ideia ou o conceito de
ninfomania buscando as relações
contemporâneas entre os sexos
e o que a cultura entende como
feminilidade e virilidade. Afinal, é
pela complexidade das identificações inconscientes com os modelos
que encontramos ao nascer que
nós nos tornamos quem somos.
Para Hipócrates, fundador da
medicina ocidental, entre o homem
e a mulher haveria uma diferença
de essência porque a mulher é um
ser governado por seu útero. Platão
escreveu em “O Timeu” que “Nas
mulheres o que se chama matriz
ou útero é (...) um animal interior
que tem apetite de fazer crianças”.
O útero é como um ser vivo possuído do desejo de fazer filhos,
uma espécie de animal errante habitando as entranhas femininas.

Quando esse animal devorador
e tirânico está insatisfeito, vazio,
leve, perambula pelo interior do
corpo da mulher provocando-lhe
doenças como a histeria, que em
grego significa útero.
Refém da sua matriz ou mãe,
a mulher será obrigada a satisfazer sua voracidade insaciável com
relações sexuais. A histeria surge
da insatisfação, da fome uterina;
nela a mulher exibe sem pudor
sua sexualidade monstruosa, seu
erotismo desvairado. As convulsões histéricas encenam de forma espetacular esse excesso que
define a feminilidade.
O cristianismo prolongou essa
concepção da mulher e fez de todos
nós filhos de Eva, a mãe amaldiçoada da criação. Tertuliano, um
dos primeiros padres da Igreja,
dirige-se à mulher dizendo que
ela deveria “usar sempre o luto,
estar coberta de andrajos e mergulhada na penitência, a fim de
compensar a culpa de ter trazido
a perdição ao gênero humano”.
Mulher, você “é a porta do diabo”.
Foi você que tocou “a árvore de
Satã e que, em primeiro lugar,”
violou a lei divina.
Essas verdades antigas atravessarão os séculos sendo repeti-
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das de formas variadas. Atingirão
seu ápice no século XV, quando
Heinrich Kramer e James Sprenger formularão suas explicações
para a bruxaria no mais célebre
tratado de demonologia, o manual do inquisidor chamado “Malleus Maleficarum – O Martelo das
Feiticeiras”.
Examinando a questão “por que
há mais bruxas do que bruxos” na,
Questão VI, eles concluem: “Toda
bruxaria tem origem na cobiça carnal, insaciável nas mulheres. Ver
Provérbios 30: ‘Há três coisas insaciáveis, quatro mesmo que nunca
dizem: Basta!’. A quarta é a boca
do útero. Pelo que, para saciarem
a sua lascívia, copulam até mesmo
com demônios. E abençoado seja o Altíssimo que até agora tem
preservado o sexo masculino de
crime tão hediondo: como Ele veio
ao mundo e sofreu por nós, deu-nos, a nós homens, esse privilégio” (“Malleus Maleficarum – O
Martelo das Feiticeiras”).
Privilégio meia-sola, já que desde sua origem remota no ventre
os homens estão obrigados a conviver com a peste, essa coisa má,
que é carne toda inteira; aliada
do diabo, ela arrasta os homens
para o abismo da sensualidade.
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“Nunca uma mulher dirá: basta!”,
repetirão os irmãos Goncourt no
século XIX.
Reunidas por Aristófanes no
templo das Tesmofórias em “Só
para Mulheres”, estas deliberam
sobre a morte do “flagelo das
mulheres chamado Eurípides”, o
que leva o criador da “Medeia“
a lamentar: só “porque mostro
quem são elas e falo mal delas
em minhas tragédias”. Depois que
a primeira mulher expõe sua revolta contra as injúrias e calúnias
lançadas por ele sobre as mulheres, o coro feminino (parábase) da
comédia resume nossa edipiana
tragédia, cativos que fomos todos
dessa mulher-megera-mãe: “Sem
dúvida há quem fale mal da raça feminina” dizendo que somos
um flagelo para os homens e a
origem de todos os males. “Mas
vejamos: se somos realmente um
flagelo, por que vocês se casam
conosco e não nos deixam sair, e
nos proíbem de ficar na janela com
a cabeça pendurada para fora, e
se empenham tanto em querer as
pestes junto a vocês?”1

por
que

a mulher
que transa
” muito” e
atacada como
ninfomaniaca
enquanto o
homem
hipersexualizado
estaria
apenas
atestando
a sua
virilidade?

1. Aristófanes, Só para mulheres. Em Édipo
Invejoso? As “tetas da sapiência” tive a oportunidade de explorar a inveja na relação entre
os sexos e sua incidência sobre o domínio
epistemológico.
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Não foi à toa que a Humanidade – e psicanalistas – identificaram feminino e antropofagia.
Nessa associação determinada
pelo inconsciente, em cada mulher se esconde uma bruxa lasciva.
“As mulheres jamais fizeram coisa
alguma de notável, exceto dormir
com muitos homens e sugar-lhes
o tutano intelectual”, disseram os
irmãos Goncourt.
Em “Édipo Tirano: o feminino e
o poder nas novas famílias“ dediquei um capítulo ao estudo desta partilha que atravessa a cultura
ocidental desde os gregos, prolongando-se nos primeiros padres
da Igreja e chegando incólume ao
território psicanalítico. A feminização da carne faz do feminino o
ser encarnado e natural, e se completa na virilização do espírito e
da razão. Impondo a dissociação
entre o feminino e o poder. Essa
partilha marca profundamente a
cultura e se materializa na redundância: mulher ninfomaníaca.
Com a boca do útero insaciável,
a mulher é devassa por natureza.
No fim do século XVIII será chamada de ninfomaníaca por Bienville,
médico holandês que em 1786 publicou seu estudo sobre “A ninfomania ou tratado do furor uterino”,
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esclarecendo que ninfomaníaca é a
mulher que nunca se satisfaz.
Curiosamente, Deus infalível errou a mão na Criação quando fez
a mulher de uma costela torta do
homem. Torta de nascença, nada
será possível fazer para endireitar
a criatura. “E convém observar que
houve uma falha na formação da
primeira mulher, por ter sido ela
criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito,
cuja curvatura é, por assim dizer,
contrária à retidão do homem. E
como, em virtude dessa falha, a
mulher é animal imperfeito, sempre decepciona a mente”, adverte
o “Malleus” (Questão VI).
Sedutora e ardilosa, a peste
está sempre provocando a destruição, como lembram Kramer e
Sprenger. “Se perquirirmos devidamente vamos descobrir que quase
todos os reinos do mundo foram
derrubados por mulheres”. Troia,
que era uma cidade próspera, foi
destruída pelo rapto de uma mulher, Helena, levando ao assassinato
de milhares de gregos. Jezebel, a
maldita e sua filha Atália, impuseram muitos flagelos e destruição
ao reino dos judeus. Cleópatra, a
Rainha do Egito e “a pior de todas
as mulheres”, fez sofrer penosa-

na

associacao
entre
feminino e
antropofagia,
determinada
pelo
inconsciente,
em cada
mulher se
esconde
uma bruxa
lasciva
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Desde

sempre
a mulher foi
associada
A
sexualidade,
ao apetite
insacIAvel
da Esfinge
devoradora,
monstro
FEmeA avido
de sangue e
de amor
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mente o império romano. “E assim
com muitas outras. Portanto, não
admira que hoje o mundo padeça
em sofrimentos pela malícia das
mulheres.”
Bela aos nossos olhos e aos
nossos ouvidos, a filha de Satã é
fatal ao nosso convívio. “Mentirosas por natureza, o seu discurso a um só tempo nos aguilhoa
e nos deleita. Pelo que sua voz
é como o canto das Sereias, que
com sua doce melodia seduzem
os que se lhes aproximam e os
matam” (Malleus).
A mulher é um corpo, mais precisamente um sexo. A mulher é a
sexualidade e a sexualidade é feminina. Ela foi designada como o
sexo simplesmente e assim era chamada ainda no século XIX. Desde
sempre a mulher foi associada à
sexualidade, ao apetite insaciável
da Esfinge devoradora, monstro fêmea ávido de sangue e de amor
que seduz Édipo com seu canto
enigmático, como as sereias suas
primas e outras figuras que povoam
nosso imaginário cultural.
No século XIX O. Mirbeau escreveu: “A mulher não tem cérebro; ela
é um sexo, nada mais. Tem apenas
um papel no universo: fazer amor.”
E Proudhon: “Entre os animais, é a

fêmea que procura o macho; reconheça-se que também assim age
a mulher... A única diferença entre
elas e as demais fêmeas é que seu
cio é permanente.”
Em 1903, aos 23 anos, Otto Weininger publicou “Sexo e caráter”
e suicidou-se uns quatro meses
depois. A obra foi objeto de polêmicas e ataques, mas seguiu sendo
reeditada até 1920. Ele repete o
refrão: a especificidade feminina é
o sexo, o apetite sexual. A mulher
é “um ser em coito permanente”
e o coito é “a sensação feminina
primordial”. “Assim como os órgãos
sexuais são, do ponto de vista físico, o centro da mulher, a ideia
sexual está no centro de sua natureza mental – a mulher é apenas
sexual, o homem é também sexual;
a mulher é sexual de maneira contínua, o homem, apenas intermitentemente. Na mulher, o instinto
sexual está sempre presente – ela
nada mais é que sexualidade; (...).
A mulher interessa-se, primeira,
exclusiva e continuamente, pelo
sexo. Não é ela mesma, em toda
a sua personalidade física ou psicológica, senão pela sexualidade;
é a própria sexualidade... Enfim, tal
como seu corpo inteiro é tão somente um apêndice de seu sexo,
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a ideia do coito é o centro de seu
pensamento” (Weininger, citado
por Mireille Dottin-Orsini, p. 162).
Seria cansativo para o leitor
continuar repetindo a evidência:
a mulher é toda sexo. Esfinge ou
Eva, qualquer que seja ela, a sexualidade ou a carne é feminina
e o espírito viril. A ninfomania é,
assim, a imagem mesma da mulher
na cultura, uma imagem à qual
muitas podem aderir ou com a
qual podem identificar-se, seja
por submissão a um ideal da cultura, seja por angústia de perder
a feminilidade, seja por narcisismo
e desejo de domínio como “Don
Juan” ou a “Esfinge”: “decifra-me
ou te devoro”. A luta entre os sexos aqui é mortal.
A hipersexualidade, que seria o
atributo característico e exclusivo
da mulher, resulta de uma cisão,
de uma dissociação e, a seguir,
de sua projeção: não sou eu, é
Ela... A feminilidade seria a passividade diante da irrupção de impulsos sexuais, da qual a metade
da Humanidade privilegiada pelo
Altíssimo felizmente estaria a salvo, já que a virilidade é espírito
puro, racionalidade desencarnada.
O monopólio masculino da razão
tem seu preço.
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As imitadoras
de Eva
É verdade que no Antigo
Testamento as Escrituras têm
muito a dizer sobre a malevolência das mulheres, e isso em virtude da primeira mulher sedutora,
Eva, e de suas imitadoras.
Malleus Maleficarum

A carne é feminina, ao contrário
do espírito que é viril e a virilidade
espiritual. A mulher é ninfomaníaca
por definição, por essência, por natureza: vítima do “furor uterino”, do
apetite insaciável da matriz, a mulher
é passiva diante de seus desejos, como Solange, “A Dama do Lotação”.
A história de Solange foi contada
por Nelson Rodrigues na coluna que
durante dez anos escreveu para o
jornal Última Hora – de 1951 a 1961
– e publicada no livro “A Vida Como
Ela É...” Na apresentação, Ruy Castro
conta que ele escrevia essa coluna
“Seis dias por semana, chovesse ou
fizesse sol (...). Todo dia, com uma
paciência chinesa e uma imaginação demoníaca, Nelson escrevia uma
história diferente. E quase sempre
sobre o mesmo assunto: adultério.
Desse tema tão simples e tão eterno,
ele extraiu quase duas mil histórias.”

“A Dama do Lotação” começa
com Carlinhos correndo até a casa
do pai numa noite debaixo da maior
chuva para falar de sua desconfiança
sobre sua mulher. O velho adorava a
nora e a colocava acima de qualquer
suspeita. Ao ouvir o filho explodiu:
– Brigo com você! Rompo! Não
te dou nem mais um tostão!
Patético, abrindo os braços aos
céus, trovejou:
– Imagine! Duvidar da Solange!
O filho já na porta continuou:
– Se for verdade o que eu desconfio, meu pai, mato minha mulher!
Pela luz que me alumia, eu mato,
meu pai!.
Carlinhos e Solange, casados há
dois anos, “eram felicíssimos” e de
“ótima família”. Todo mundo dizia
que ela era “um amor”, um “doce de
coco”. “Sugeria nos gestos e mesmo
na figura fina e frágil qualquer coisa
de extraterreno.” Até que nessa noite
do aguaceiro Carlinhos flagrou sob
a mesa durante o jantar os pés do
doce de coco roçando os pés do
Assunção, amigo de infância do casal. Por isso fora até a casa do pai.
A suspeita deu lugar à certeza
quando ele encontrou o amigo na
rua e este lhe disse que na véspera
viajara no lotação com Solange. Em
casa perguntou para a mulher se
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tinha visto Assunção e ela mentiu
que não. Carlinhos foi até o gabinete, pegou o revólver, chamou a
adúltera, trancou a porta, colocou
a arma sobre a mesa e a interpelou
novamente. Concluiu dizendo que
iria matar o Assunção. “A mulher, até
então passiva e apenas espantada,
atracou-se com o marido, gritando:
– Não, ele não!
Agarrado pela mulher, quis se
desprender, num repelão selvagem.
Mas ela o imobilizou, com o grito:
– Ele não foi o único! Há outros!
E a cínica foi contando tudo, “sem
excitação, numa calma imensa”. “Um
mês depois do casamento, todas
as tardes, saía de casa, apanhava
o primeiro lotação que passasse.
Sentava-se num banco, ao lado de
um cavalheiro. Podia ser velho, moço, feio ou bonito; e uma vez – foi
até interessante – coincidiu que seu
companheiro fosse um mecânico,
de macacão azul, que saltaria pouco adiante. O marido, prostrado na
cadeira, a cabeça entre as mãos, fez
a pergunta pânica:
– Um mecânico?
Solange, na sua maneira objetiva
e casta, confirmou:
– Sim.
No fim de certo tempo a dama
linda e granfa já era reconhecida
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pelos motoristas dos lotações. Um
deles até fingiu um enguiço para ir
com ela. Mas esses anônimos não
amargavam tanto o marido quanto
os conhecidos, que o enfureciam.
Quem mais além do Assunção? Começou a lista de Solange até Carlinhos berrar que parasse. “Basta!
Chega.’’ Em voz alta, fez o exagero
melancólico:
– A metade do Rio de Janeiro,
sim, senhor!
O furor extinguira-se nele. Se
fosse um único, se fosse apenas o
Assunção, mas eram tantos! Afinal,
não poderia sair, pela cidade, caçando os amantes. Ela explicou ainda
que, todos os dias, quase com hora
marcada, precisava escapar de casa,
embarcar no primeiro lotação. O marido a olhava, pasmo de a ver linda,
intacta, imaculada. Como é possível
que certos sentimentos e atos não
exalem mau cheiro? Solange agarrou-se a ele, balbuciava: “Não sou culpada! Não tenho culpa.” E, de fato,
havia, no mais íntimo de sua alma,
uma inocência infinita. Dir-se-ia que
era outra que se entregava e não ela
mesma. Súbito, o marido passa-lhe
a mão pelos quadris: – ‘Sem calça!
Deu agora para andar sem calça, sua
égua!’. Empurrou-a com um palavrão;
passou pela mulher a caminho do

quarto; parou, na porta, para dizer:
– Morri para o mundo.
Carlinhos vestiu-se de terno e
gravata e deitou-se na cama como
um defunto. Solange veio chamá-lo
para jantar e ele reiterou que estava
morto. “A outra não insistiu. Deixou
o quarto, foi dizer à empregada que
tirasse a mesa e que não faziam mais
as refeições em casa”. Voltou para o
quarto e rezou como viúva. “Depois
do que ela própria fazia nos lotações,
nada mais a espantava. Passou a noite
fazendo quarto. No dia seguinte, a
mesma cena. E só saiu, à tarde, para
sua escapada delirante, de lotação.
Regressou horas depois. Retomou
o rosário, sentou-se e continuou o
velório do marido vivo.”
Neville de Almeida filmou “A Dama do Lotação” em 1978 tendo Sônia Braga no papel da protagonista.
Entretanto a Solange de Neville não
é a mesma de Nelson Rodrigues.
O filme atribui a promiscuidade ou
ninfomania de Solange a uma vingança: ela teria se recusado a Carlinhos na noite de núpcias e ele a
violou, como ela diz.
Na crônica de Nelson, Solange
simplesmente trai o marido. Como o
imaginário ocidental espera de toda
mulher. Solange é uma metáfora do
feminino em nossa cultura: Nelson
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Rodrigues não atribui o adultério de
Solange a qualquer falta do marido
ou a problemas no casamento; essa é uma questão que diz respeito
a Solange e à sexualidade invasiva
que a possui como um demônio,
ao furor uterino que serpenteia em
busca de satisfação. Aqui a ninfomania é uma doença exclusiva das
mulheres que agrada aos homens,
tão anônimos na transação quanto
as belas de Don Juan.

Séverine ou
o feminino
dissociado
Psiquiatras e analistas
de todos os tipos escreveram
muito sobre meus filmes.
Agradeço-lhes, mas nunca leio
suas obras. Isso não me interessa. Em outro capítulo falo da
psicanálise, terapia de classe.
Acrescento aqui que certos analistas, em desespero de causa,
declararam-me ‘inanalisável’,
como se eu pertencesse a outra
cultura, a outra época, o que
afinal é bem possível.
Luis Buñuel

Séverine é a “Belle de Jour” do
filme de Luis Buñuel, vencedor do
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Leão de Ouro no Festival de Veneza
de 1967 e também originalmente
um livro, escrito em 1929 por Joseph Kessel.
Buñuel diz que o romance, embora lhe parecesse “bastante melodramático”, também “proporcionava a oportunidade de introduzir
em imagens alguns dos devaneios
diurnos de Séverine, personagem
principal, interpretado por Catherine
Deneuve, e de precisar o retrato de
uma burguesa masoquista” (Meu
Último Suspiro, p. 341).
Séverine é uma mulher linda e
elegante casada com um médico.
No diálogo que abre o filme ele
reclama da frigidez da mulher e
diz querer um filho.
– Posso te contar um segredo,
Séverine? Eu te amo mais a cada dia.
– Eu também, Pierre. Você é tudo para mim, mas ...
– Mas o quê? Também queria
que tudo fosse perfeito... que sua
frigidez desaparecesse.
– Não quero que fale mais disso.
– Não quis te ofender. Tenho
muita ternura por você...
– De que me serve sua ternura?
– Como você é má comigo quando quer.
– Sinto muito, Pierre.
O diálogo é interrompido por

uma cena: o marido ordena que os
cocheiros parem e manda a mulher descer. Ela pergunta o que está
acontecendo e ele apenas repete a
ordem. Ela resiste, luta, ele ordena
que os cocheiros a levem à força e
batam “nessa vagabunda”. Séverine
resiste e grita enquanto é arrastada
para o bosque:
– A culpa não é só minha, Pierre,
a culpa também é sua!
O marido a imobiliza em uma
árvore e a entrega aos cocheiros;
ela não esconde o prazer que está
sentindo. Então seu devaneio é interrompido por Pierre que lhe pergunta em que está pensando: agora
estão no quarto, ela na sua cama
e ele se arrumando para se deitar.
Encaminha-se para sua cama e ela
pede que lhe dê um beijo. Ele diz
que precisam dormir porque lhe
reservou uma surpresa para o dia
seguinte: é aniversário dele e ele quer
comemorar a felicidade deles, que
já dura um ano. Quando ele tenta
se juntar a ela na cama, Séverine
pede que não o faça, desculpa-se
e ele vai para a própria cama.
Numa outra cena Renée conta
para Séverine que Henriette vai a
um bordel várias vezes por semana
e Séverine fica visivelmente perturbada. A revelação aparentemente
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acorda uma fantasia na qual um
homem aproxima-se dela, uma menina vestida com uniforme escolar,
e lhe dá um beijo no rosto.
Séverine tenta ir ao bordel mas
recua ao chegar na porta. Senta-se
numa praça enquanto ouvimos o
sino da igreja, o que parece dar-lhe forças para voltar/pecar. Está
prestes a entrar e novamente luta
com o Maligno: no devaneio recusa a comunhão trancando sua
boca quando o padre oferece-lhe
a hóstia. Afinal ela está em pecado,
desejando. O conflito é evidente: ir
em frente ou voltar, obedecer ou
transgredir, Eva ou Maria?
Visita Pierre no hospital, que recusa o convite para almoçar com
ela: talvez agora ela tenha um bom
álibi para voltar ao bordel à tarde.
Madame Anaïs, a dona do bordel,
apelida Séverine de “Belle de Jour”
inspirada no horário da bela: ela
só pode ir durante as tardes, até
as 5 horas. Com o diabo no corpo
e como uma colegial que cumpre,
obediente, suas obrigações e segue a rotina escolar, Séverine entra e sai religiosamente do bordel
cumprindo rigorosamente a liturgia
católica do desejo/culpa/expiação.
Lugar de mulher que deseja é o
bordel e não o espaço doméstico
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da esposa reprodutora. A desobediência exige punição, que Séverine
mesma providencia em seus devaneios. Convém lembrar a insistência
de Pierre ao longo do filme para
que tenham um filho e a recusa
não menos insistente de Séverine.
Difícil não ver em Séverine ecos
de um Buñuel que um dia descobriu:
“Sou ateu, graças a Deus”. Na sua
autobiografia, “Meu Último Suspiro”,
o diretor escreveu: “Por que esse
horror ao sexo na religião católica?
Muitas vezes me fiz essa pergunta.
Por razões de todos os tipos, sem
dúvida, teológicas, históricas, morais
e também sociais. Numa sociedade
organizada e hierarquizada, o sexo,
que não respeita barreira alguma,
pode tornar-se, a todo instante, um
fator de desordem e um verdadeiro
perigo. É por isso certamente que
certos membros da Igreja e Santo Tomás de Aquino se mostraram
de uma severidade extraordinária
no terreno turvo e ameaçador da
carne (...) É claro, e digo isso frequentemente, que essa proibição
implacável cria um sentimento de
pecado que pode tornar-se delicioso. Durante muito tempo foi esse
o meu caso” (p. 22/23).
E também o caso da severa Séverine...

” por

que

esse horror
ao sexo na
religiao
catolica?
Muitas vezes
me fiz essa
pergunta.
Por razoes de
todos os tipos,
teologicas,
historicas,
morais e
sociais”
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Ela chega do bordel e toma
um banho. Percebendo a entrada
do marido ela corre para apagar
a luz e deitar-se. Ele a encontra,
vê que não está pronta, pergunta
se está doente. Desmarca o jantar
que teriam com outro casal e deixa
Séverine sozinha, entregue a suas
fantasias. Agora Pierre e Husson
estão a cavalo em meio ao gado
no campo. Husson oferece a Pierre
uma sopa que está no fogo dizendo
que está gelada, que não consegue
esquentá-la. Pierre pergunta se dão
nomes aos touros e Husson diz que
sim, a maioria se chama Remorso, menos o último, cujo nome é
Expiação. Husson joga o pote de
sopa no chão, o sino da igreja toca
novamente, ele se levanta, tira o
chapéu como se estivesse rezando
e pergunta que horas são. Pierre
responde que entre 2 e 5 horas –
“não mais do que 5 horas”. Husson pergunta-lhe se sua mulher vai
bem e onde ela está. Pierre aponta
para Séverine amarrada a uma coluna vestida de branco e os dois a
insultam: “Como vai indecência?”.
“Está bem, vagabunda?”. “Cadela,
Vadia...” enquanto Husson joga lama sobre seu corpo, seu rosto. De
novo Séverine mostra seu prazer
expiatório.
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O que leva a bela burguesa a
frequentar o bordel? A sequência
deixa evidente que dinheiro não é
o motivo. Séverine, paradoxalmente
frígida e ninfomaníaca, encarna a
dissociação do feminino na cultura.
Eva sedutora e Maria, a Virgem. Ou
a Madalena?
Os filhos de Eva, a mãe amaldiçoada da criação, tornam-se também
filhos de Maria a partir do século
XIII, quando irrompe o culto da Virgem mãe do Menino Jesus. O fruto
divino do vosso ventre santificará
a maternidade amaldiçoada. Mas
é só depois do século XVIII que a
santidade da Mãe do Menino Jesus
se estenderá às mães, transformando radicalmente a imagem da mãe,
do filho e da família.
Nessa nova constelação familiar
que começa a surgir com a modernidade, uma esposa com “apetite
sexual exagerado” desorganiza o
conjunto: lugar da puta é o bordel e o da esposa transgressora
da norma agora é a patologia – a
ninfomaníaca, necessitada de tratamento, como a Solange do filme
de Neville, que termina o filme no
divã de um psicanalista que não
vemos, apenas ouvimos.
Freud observou que uma fantasia típica do homem é a disso-

ciação entre a mãe, símbolo da
mulher pura, e a prostituta, símbolo da mulher sexualizada. De
um lado a mulher amada, de outro a mulher desejada. Séverine e
Solange vestem bem essa fantasia
que Freud atribui aos homens. E as
duas são uma excelente metáfora
do feminino.
A cultura dissocia a mulher da
sexualidade e projeta no homem o
desejo sexual para criar essa mulher
idealizada como pura, a mulher-mãe imaculada como a santa mãe
do Carlinhos no filme de Neville:
“frígida e santa, santa e frígida”, repete o pai de Carlinhos do diretor
brasileiro. Essa dissociação cultural
preserva a imagem assexuada da
mãe e a sexualidade será aquilo
que a corrompe. A idealização da
mulher santifica a maternidade e
faz do homem o lugar exclusivo
do desejo, encarnado pelo Diabo
tentador.
Séverine age como as possuídas que no século XVII sucederam
as bruxas perseguidas pela Inquisição e antecederam as histéricas
estudadas por Freud no século XIX.
O “Malleus” esclarece que as bruxas colaboram com o diabo por sua
livre e espontânea vontade e por
isso devem ser punidas. Ou seja, a
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bruxa é cúmplice do demônio, fez
um pacto com o Diabo. Mas a possuída do século XVII é uma vítima
do Diabo e por isso será inocentada:
ela aponta um culpado fora dela
para explicar a irrupção da sexualidade; um padre sedutor, como
em Loudun. É esse intermediário
que vai para a fogueira. Nesse caso famoso (Loudun) uma religiosa
possuída acusou o padre Grandier
de sedução. O padre foi condenado
e executado no mesmo dia, 18 de
agosto de 1634.
Como uma possuída, Séverine
não se atribui culpa ou desejo: é
o outro, o marido, que a deseja e
que a possui a sua revelia em suas
fantasias. Como o Pierre de carne e
osso não faz nada disso, Séverine
o culpa por sua traição contumaz.
Para ela não é o seu próprio desejo
que a empurra para o bordel e sim
a falta de atenção ou de virilidade
de Pierre. No diálogo de abertura
ela acusa rispidamente o marido
por sua ternura. Definitivamente,
virilidade não combina com ternura.
Na fantasia de Séverine, tal como
em nosso imaginário patriarcal, o
homem é, por definição, dominador
e agressivo. Por isso aquela primeira
cena de expiação por seus desejos
interrompeu esse diálogo inicial. A
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fantasia de Séverine transforma o
marido afetuoso e gentil em um
homem violento que a obriga a entregar-se aos cocheiros enquanto
ele a observa.
A cada dia Séverine fica mais
à vontade, exercitando com desenvoltura uma sexualidade que
condena em si, a não ser que se
expresse no bordel.
Séverine é a imagem da feminilidade vista como receptáculo
passivo, esvaziada de seus poderes sexuais, de um feminino dissociado da imagem provocadora
e sedutora de Eva ou da bruxa. A
passividade se apresenta em cada
uma de suas fantasias: amarrada,
obrigada, coagida, Séverine nunca está presente em seus desejos
e atos. A repressão esconde dela seus desejos e a faz olhar sua
sexualidade, que condena, como
uma parte estranha. Essa tentativa
de mutilação de si com o fim de
se livrar da culpa é o que Freud
analisou como recalcamento. Ela
se identifica com a passividade que
define o ser feminino.
Husson, o conquistador, envia-lhe
flores, tenta vê-la sozinha em sua
casa, diz que ela é sedutora, enfim,
luta para vencer a resistência da
bela. Que cede em seus devaneios

até que ele a encontra no bordel.
Antes que Husson fale alguma coisa
Séverine o acusa: é culpa dele, pois
foi ele quem lhe deu este endereço. Husson diz que ela gosta de ser
humilhada, mas ele não. Depois de
implorar a ele que não conte nada
a Pierre, ela diz que está perdida,
que isso acontece apesar de si mesma e que ela não consegue resistir.
É como uma compulsão, ela não
pode viver sem isto. “Faça comigo o que quiser”. Husson diz que
agora não quer mais, que o que o
atraía nela era sua virtude e que
ele tem princípios, não é como ela.
Diz que não contará nada a Pierre
e a humilha rejeitando sua sedução e deixando-lhe dinheiro para
comprar chocolate para Pierre. Ele
sai e ela fantasia que Pierre e Husson duelam diante dela, amarrada
a uma árvore.
Depois desse encontro Séverine
comunica a Madame Anaïs que não
voltará mais, deixando-a pensar que
é por causa das exigências de Marcel. Mas o bordel-escola cumpriu
sua função e a bela parece em paz
com sua sexualidade: “eu queria me
libertar”, ela diz a Marcel quando
ele invadiu sua casa.
Curiosa palavra: Séverine queria
se libertar e para isso submeteu-
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-se sem resistir às imposições de
sua sexualidade. Transgressora ou
submissa? Provavelmente ambos.
“Belle de Jour” discute a sexualidade feminina num momento em
que a pílula anticoncepcional veio
colocar muita lenha nessa fogueira, tendo proporcionado à mulher
um prazer que não a obrigava a
assumir a maternidade.
Vamos lembrar que para Foucault a repressão não é só proibição mas também imposição. A
liberdade sexual dos nossos tempos é dominada pelo imperativo
sexual e genital: a mulher livre,
a mulher emancipada, a mulher
“moderna” é a mulher obrigada
a dizer um “sim” amplo, geral e
irrestrito à sexualidade. Vivemos
sob a tirania da sexualidade, sob
o domínio do orgasmo cultuado
particularmente por Reich e pela
sexologia: para provar que somos
livres somos obrigados a nos submeter ao sexo compulsório, como
a bela de Buñuel e a dama de Nelson Rodrigues.
Essa é a forma que a repressão sexual assume entre nós, exigindo do sexo a prova da nossa
liberdade.
Pascal Bruckner e Alain Finkielkraut, em ”A Nova Desordem Amo-
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rosa”, escreveram que “Reich marca
o momento em que a sexualidade
reprimida se transforma em genitalidade obcecada, onipresente”.
O orgasmo tornou-se “a palavra
dominante, o centro e o ponto
de convergência de todas as pulsões: tornou-se o novo caminho
da salvação para o corpo, o ‘suplemento da alma’ indispensável
para a nossa sexualidade. Quando
Reich propõe a liberação sexual,
o convite que ele nos faz é para
a liberação da genitalidade masculina, é ao discurso do deserto
sexual masculino que ele pretende
dar a palavra, apenas a ele” (Pascal Bruckner e Alain Finkielkraut,
“A Nova Desordem Amorosa”, p.
16, SP: Brasiliense, 1977).
Coagidas pela genitalidade e
com o diabo no corpo a bela e a
dama encarnam o furor uterino que
desde a antiguidade pagã a cultura
atribuiu à mulher. Puras, castas em
sua frigidez doméstica, elas vestem
também a fantasia do feminino belo
e ameaçador identificando-se com
um desejo insaciável que só pode
se expressar no anonimato da rua,
como se fossem ambas um Don
Juan de saias, colecionando conquistas e se deliciando em vencer
as belas com quem se deita.

vivemos

sob a
tirania da
sexualidade,
sob o
domInio do
orgasmo
cultuado
PARTICULARmente
por Reich
e pela
sexologia
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1003 mulheres...
Don Juan
e sua paixão
aritmética
Aldeãs, criadinhas,
burguesas, condessas,
duquesas, marquesas, princesas,
mulheres de todo tipo, de todas
as idades, de toda condição
social! (...), gosta de todas
porque são mulheres (...). As
matronas também servem, pelo
prazer de inscrevê-las na lista
(...) Qualquer mulher, qualquer
moça, a grosseira e a delicada,
tudo que veste saia! Já sabe o
que ele faz com elas.
Mozart-Da Ponte, Don Juan

Dizer que Don Juan quer vencer
as mulheres é o mesmo que dizer
que para ele a sexualidade é uma
guerra e cada mulher uma conquista, um troféu. Nessa guerra dos sexos quem ganha é quem tem a lista
maior. Aqui a ninfomaníaca deve ser
o termo que o homem usa para a
mulher que faz (ou deseja fazer) sexo
mais frequentemente do que ele.
Séverine, Solange, Don Juan nos
levam à imbricação de sexo e poder, à sexualidade como sedução
e domínio, como a relação entre
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dominador e dominado mostrada
por François Truffaut em 1977 com
“O Homem que Amava as Mulheres”
(L’Homme qui Aimait les Femmes).
Na primeira cena do filme um
caixão baixa à sepultura sob o olhar
de várias mulheres de todos os tipos e idades. Uma delas diz que
dali ele pode ver o que mais amava
nas mulheres – suas pernas, conforme indica a câmara. Durante
muito tempo o nome do filme foi
“O Conquistador“ (Le Cavaleur) até
ser substituído por “O homem que
amava as mulheres”. O “Don Juan”
de Truffaut criou para as pernas femininas uma metáfora: elas seriam
“compassos que percorrem o globo terrestre em todas as direções,
dando-lhes equilíbrio e harmonia”.
Como sua mãe e “Don Juan”, Bertrand também tem a sua lista, que se
materializa numa gaveta repleta de
cartas, de fotografias e de histórias
de conquistas, as quais ele contará
em sua autobiografia prolongando
o prazer da vitória.
Bertrand luta para vencer a resistência das mulheres – todas elas.
Até a de “Aurora”, o nome que ele
dá à voz feminina que o acorda diariamente. Ele age e se vê como um
guerreiro que precisa aproximar-se
do alvo – sua presa –, duelar, vencer

sua resistência (seduzir e conquistar) e depois abandonar. Diante do
próximo par de pernas ele recomeça a caçada.
Bertrand pergunta para a moça
da locadora de carros por que ela
aceitou tão facilmente jantar com
ele. Ela responde: “dificilmente se
pode lhe negar qualquer coisa. Você
tem um modo especial de pedir. É
como se sua vida dependesse disso!”. O convite de Bertrand fala diretamente ao narcisismo dela que
é elevada à categoria de um ser
especial, “a” salvadora dele.
Séverine e Solange não acreditam que amam os homens com
quem se deitam: estão interessadas
apenas em si mesmas – são também
narcisistas. Séverine parece feliz ao
final: Pierre imóvel como uma pedra
parece o objeto ideal sobre o qual
ela pode projetar suas fantasias e
amando-se nas suas imagens. Don
Juan pensa amar as mulheres mas
é a si mesmo e apenas a si mesmo
– como a dama e a bela – que ele
ama2. Narcisista que se apresenta
como o sábio vitorioso conhecedor de tudo sobre o feminino: das
mulheres, cuja resistência consegue
dobrar e vencê-las e dos homens, a
quem só resta invejar seu irresistível
poder de sedução.
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Enquanto escrevia este ensaio, O
Globo em sua Revista de domingo de
13 de fevereiro de estampou em sua
capa uma foto de Antonio Guerreiro
com a manchete: “O Homem que
Amava as Mulheres”. O fotógrafo
que “perdeu as contas dos relacionamentos que teve” diz: “Outro dia
decidi somar as mulheres com quem
vivi: três anos com uma, quatro com
outra. No fim deu errado: parecia
que eu tinha vivido mais tempo”.
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Agora bate seu recorde: está casado há dez anos. Mas a conversa não
para por aí e o conquistador surge
como o conquistado: Uma das entrevistadas diz: “Ele era paquerado
por todo tipo de mulheres: nova,
velha, importante, sem importância.”
Em tempos de conflagração sexual acirrada o tema da sedução
continua fascinando multidões, seja
ela encarnada pelo ardiloso cavalheiro ou pelas imitadoras de Eva

que têm o Diabo no corpo. Quem
se ama mais do que o outro, Don
Juan ou a ninfomaníaca?
O Diabo, feliz, continua pulando
de corpo em corpo...
marcia_neder@hotmail.com
A articulista é professora adjunta da UFMS
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N

inguém organiza um
funeral político tão
bem quanto os peronistas. Em outubro
de 2010, a morte de Néstor Kirchner,
ex-presidente da Argentina, deputado, líder do Partido Justicialista e
secretário-geral da União das Nações
Sul-Americanas, foi comoção pública
sem paralelo com o falecimento de ex-governantes. Eleito com pouco mais
de um quinto dos votos, em 2003, foi
o mandatário com o menor percentual eleitoral da História argentina. No
entanto, continuava a ser uma figura
muito importante na presidência de
sua esposa, Cristina – um “cogoverno”,
como às vezes era chamado o arranjo
entre os dois membros do casal. Sua
proximidade com o poder deu à sua
morte um caráter distinto, quase como
a perda de um chefe de Estado.
O drama da presidente-viúva aumentou sua aprovação em 20%, alçando-a para pouco mais da metade
da aprovação, mas a solidariedade
da população não está garantida até
as eleições de 2011. Os anos Kirchner
têm sido de turbulência e conflitos, e
a Argentina ainda busca um modelo
econômico pós-crise. A história do casal se confunde com a das muitas vidas
do peronismo e com as mudanças do
próprio país.

O romance peronista
Néstor e Cristina se conheceram
na década de 1970, quando ambos
eram estudantes de Direito e militantes
da Juventude Peronista. O país vivia a
transição da ditadura militar estabelecida em 1966 para a democracia. Os
militares argentinos queriam replicar
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o projeto de modernização autoritária que o Brasil iniciara em 1964, mas
esbarraram na força das organizações
populares. Em 1969, uma rebelião em
Córdoba uniu sindicalistas e estudantes,
pôs em xeque o regime e levou a um
processo de abertura. Os generais se
sucediam na Presidência enquanto negociavam o retorno de Juan Domingo
Perón ao país.
Perón havia governado entre 1946
e 1955. Deposto por um golpe militar,
passou quase 20 anos exilado, sobretudo na Espanha de Francisco Franco.
Seu partido foi proscrito e até seu nome
foi proibido. De sua casa nos arredores
de Madri, recebia visitantes argentinos
das diversas correntes que os apoiavam,
como a nova geração de estudantes
que cresceram ouvindo as histórias
de seu governo e tinham por ele uma
adoração quase mística. Radicalizados
ideologicamente após a Revolução Cuabana, passaram a ver no peronismo a
maneira de levar sua mensagem até os
trabalhadores e implementar o socialismo na Argentina.
A Juventude Peronista era um
amálgama tenso de grupos muito
diferentes, que iam de organizações
armadas, como os Montoneros, até
jovens ativistas sindicais de perfil mais
conservador. Néstor e Cristina nunca se envolveram com as guerrilhas,
mas se tornaram um símbolo dessa
geração que foi dizimada nos enfrentamentos armados com a extrema
direita e com os governos civis e militares. Perón manipulava os movimentos juvenis para pressionar o regime
militar, mas, ao retornar à Argentina
e ser novamente eleito presidente, em
1973, passou a ver neles uma ameaça.

Num episódio célebre, repreendeu-os publicamente, num comício na
Praça de Maio. Ele morreu cerca de
um ano após assumir o governo, e a
Presidência passou para sua vice – e
esposa – Isabel Perón. Dançarina que
Perón conhecera num cabaré no Panamá, Isabel não tinha qualquer condição para conduzir o país. A extrema
direita peronista, agrupada em torno
da organização Triple A (Aliança
Anticomunista Argentina), começou
uma campanha de extermínio dos
adversários políticos.1
Quando os militares deram novo golpe, em 1976, a crença era que a
ordem seria restabelecida. Mas o que
se viu foi o período mais violento da
História contemporânea do país, com
um saldo trágico entre nove mil (cifra
oficial) e 30 mil mortos (estimativa das
organizações de direitos humanos).
A repressão atingiu não somente os
grupos da luta armada, mas também
movimentos sociais pacíficos, sindicatos, associações peronistas e até núcleos
estudantis de ensino médio. Toda uma
geração política foi varrida do mapa.
Néstor e Cristina começaram a
vida política nesse cenário difícil, mas
na região mais tranquila da província
de Santa Cruz, no extremo-sul do país.
Com área equivalente à Itália e apenas 200 mil habitantes, dependia dos
royalties do petróleo, à época fruto da
ação da estatal Yacimientos Petroliferos
Fiscales. O jovem casal teve dois filhos
e iniciou a escalada na hierarquia local. Néstor governaria Santa Cruz por
muitos anos, e Cristina a usaria como
1. O filme “O segredo dos seus olhos”, dirigido por Juan José Campanella e vencedor
do Oscar de produção estrangeira de 2010,
retrata com beleza esse momento histórico.

I N S I G H T

Fotos do casal
junto a militares
voltariam para
assombrá-los
ao longo de sua
campanha na
década de 2000
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base para a carreira legislativa no Congresso Nacional. As atividades dos dois
durante a ditadura tiveram momentos
polêmicos, como durante a Guerra das
Malvinas. Fotos do casal junto a militares, em comícios de apoio ao conflito
bélico, voltariam para assombrá-los ao
longo de sua campanha na década de
2000 para investigar as violações de direitos humanos no período autoritário.

Dissidentes no
Peronismo
A Argentina voltou a ser uma democracia em 1983, mas muitos eleitores
associavam o peronismo à polarização
ideológica da década de 1970. Pela primeira vez o partido foi derrotado em
eleições presidenciais, e o vencedor foi
Raúl Alfonsín, da União Cívica Radical. O baque eleitoral fez com que os
peronistas se lançassem num doloroso
processo de reforma que culminou na
ascensão de Carlos Menem. Ele afastou
o partido de Isabel Perón, aproximando-o dos grandes grupos empresariais
descontentes com a hiperinflação do
fim do governo Alfonsín.

E

m seus dois mandatos como presidente (1989-1999),
Menem implementou reformas de abertura econômica e privatização, controlando a inflação por meio de uma severa âncora
cambial, que equiparou por lei o peso
ao dólar. Em seus primeiros anos na
Casa Rosada, o país passou por anos de
bonança, de amplo crescimento e um
surto consumista sustentado pelas importações baratas. Mas a prosperidade
tinha bases frágeis, necessitava da entrada massiva de capitais externos para

financiar a paridade cambial. Os investimentos estrangeiros escassearam após
a crise da Ásia, que despertou o medo
dos mercados emergentes, e então o
custo social do modelo menemista se
tornou evidente: altas taxas de desemprego, aumento da pobreza e mesmo
o surgimento de indigência e fome.
A guinada liberal de Menem foi
gradual e, ao longo dos anos, ele conseguiu manter o apoio da maior parte
dos peronistas e de seus aliados, como
os sindicatos. Mesmo os que não aderiram às suas ideias o viam como um
líder bem-sucedido e pragmático num
contexto de declínio das grandes ideologias. Um grupo deixou o partido
e fundou a Frente País Solidário (Frepaso), tentativa de criar uma sigla de
centro-esquerda.
Os Kirchner se mantiveram dentro
do peronismo, mas em oposição a Menem. Os royalties do petróleo em Santa
Cruz lhes davam autonomia financeira
para não depender dos favores monetários do governo central. Os longos
anos de Néstor à frente do governo
provincial lhe transformaram numa
figura-chave no Sul da Argentina, e os
mandatos de Cristina como deputada
deram uma vitrine nacional ao discurso
nacionalista do casal.

A ascensão em meio
à crise
O frágil arranjo macroeconômico
que sustentava a prosperidade menemista desmoronou no fim da década
de 1990 e o que se seguiu foram alguns
dos piores anos da História do país.
Entre 1998 e 2002, o PIB caiu 20% –
um terrível desempenho, que em geral
só ocorre em nações devastadas por
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Por duas semanas
a Argentina
teve quatro
presidentes,
escolhidos entre
caciques regionais
peronistas

guerras. Uma crise política acompanhou o declínio econômico. Menem
foi sucedido por Fernando de la Rúa,
da União Cívica Radical, que liderava
uma inédita coalizão com a Frepaso.
A aliança se mostrou débil e naufragou quando o grupo mais à esquerda
da Frente discordou das medidas de
austeridade que o presidente tentou implementar para conter a catástrofe nas
contas públicas. O vice, Carlos Álvarez,
da Frepaso, renunciou após um escândalo de corrupção no qual o governo
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foi flagrado subornando parlamentares
para aprovar as reformas.
A renúncia pôs De la Rúa numa
situação delicada com o Congresso,
de maioria peronista. Pela legislação
vigente no país, na ausência de um
vice caberia ao parlamento indicar um
sucessor para completar o mandato do
presidente, caso este deixasse o cargo.
Na conjuntura explosiva da crise, isso
funcionou como um incentivo à não
cooperação entre Legislativo e Casa Rosada. A economia piorava rapidamente,
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e De la Rúa respondeu às manifestações
populares com violenta repressão policial, com dezenas de mortos. Renunciou em dezembro de 2001.
A malfadada experiência da coalização UCR-Frepaso significava o retorno do peronismo ao poder. Contudo,
o partido sempre foi muito dividido e
as dificuldades econômicas apenas exacerbaram as linhas de fissura entre liberais, nacionalistas, sindicatos e outras
grandes correntes. Por duas semanas
a Argentina teve quatro presidentes,
escolhidos entre caciques regionais
peronistas. Nesses dias turbulentos,
eles desvalorizaram o peso e decretaram moratória da dívida externa. A
situação só se estabilizou com a ascensão ao poder de Eduardo Duhalde, o
líder peronista da província de Buenos
Aires, ex-aliado de Menem, de quem
havia sido vice-presidente, e candidato
derrotado à Casa Rosada em 1999.
Como governador da província de
Buenos Aires, que concentra 40% do
eleitorado, Duhalde estava no coração
de uma poderosa máquina eleitoral,
centrada na distribuição de serviços
públicos a uma população empobrecida, que habita o cinturão industrial
em volta da capital. Duhalde e sua
esposa, Hilda, construíram redes de
alianças com líderes locais a partir dos
chamados “punteros” e “manzaneras”
– respectivamente, cabos eleitorais e
mulheres das comunidades pobres que
agiam como intermediários na entrega
de cestas básicas, construção de creches,
centros de assistência social etc.
Embora Duhalde fosse veterano
do partido dominante da política argentina, nem mesmo ele conseguiu
manter a governabilidade num cenário
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de caos econômico e crescente instatisfação popular. Ao longo da década
de 1990 houve a proliferação de novos
movimentos sociais, muitos dos quais
escapavam ao controle das redes clientelistas do peronismo. Nas províncias,
houve diversas “puebladas” – rebeliões
em escala municipal – com bloqueio
de estradas, ataques a políticos e protestos de rua.
Na região metropolitana de Buenos Aires, os moradores da periferia,
muitos deles desempregados, começaram a organizar grupos comunitários em torno de uma agenda local
de criação de restaurantes populares,
requalificação profissional, segurança
etc. Ficaram conhecidos como “piqueteros” e desafiaram a mobilização
tradicional, em torno dos sindicatos.
Victor de Gennaro, um líder da nova
geração sindical, reconheceu o fato: “A
nova fábrica é o bairro.”
Os piqueteros representam a consequência lógica de uma nova Argentina,
onde o trabalho informal empregava
cerca de três vezes mais que a economia
formal, bastião usual dos sindicatos. O
repertório de ações sociais dos piqueteros não passava por táticas como as
da greve, e estava voltado para intervenções diretas, como ocupações de praças
e bloqueio de ruas. Em uma dessas
manifestações, a polícia reprimiu com
violência, matando dois piqueteros. Foi
o estopim para uma intensa onda de
protestos populares, que levou Duhalde
a decidir antecipar as eleições presidenciais para 2003.
Pela lei eleitoral argentina, um
partido pode apresentar mais de um
candidato á Presidência. A legislação foi
criada para se adequar às necessidades

do peronismo, com suas múltiplas divisões. Na prática, dada a força do partido, ela transforma o primeiro turno
numa espécie de “primárias abertas”,
por meio das quais a população escolhe qual será o candidato peronista que
disputará a Casa Rosada. Em 2003, o
prestígio da UCR estava em seu ponto
mais baixo em décadas, devido à desastrosa gestão De la Rúa. O resultado
foi que os três candidatos peronistas
tiveram mais de 60% dos votos.
O de melhor desempenho foi
o ex-presidente Carlos Menem, que
concorreu novamente e teve 24% dos
votos. O segundo colocado foi um
azarão: o governador de Santa Cruz,
Néstor Kirchner, que alcançou 22%
da preferência. Em terceiro chegou
Adolfo Rodríguez Saá, o polêmico
governador de San Luis, província
que sua família administra de modo
muito personalista há várias décadas.
Fora presidente na turbulenta última
quinzena de 2001.

D

uhalde sabia que não
tinha condições de ser
eleito em 2003, devido
à situação da economia
e aos conflitos com movimentos sociais. Sua preocupação era impedir o
retorno de Menem e tentar emplacar
um candidato com pouca base de poder, que ele mesmo pudesse substituir
num futuro próximo. Buscou escolhas
nos líderes provinciais, como o governador de Córboda, Juan Manuel de la
Sota, e ao final optou por Kirchner,
até então pouco conhecido do público
argentino, por estar à frente de uma
província inexpressiva na política nacional. Quando os cidadãos gritavam
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aos políticos, “que se vayan todos”, essa
era uma vantagem.
As pesquisas de opinião para o
segundo turno indicavam uma enorme rejeição a Menem, que enfrentava
a oposição de 70% dos eleitores. Para
evitar uma derrota humilhante, o ex-presidente renunciou à candidatura.
Isso deu a vitória a Kirchner, que se
viu alçado à Casa Rosada na situação
inusitada de ter tido apenas 22% dos
votos, e com uma posição frágil no
próprio Partido Justicialista. Seu mandato como presidente foi marcado por
essas debilidades e por sua disputa com
Duhalde pelo controle do peronismo,
que ele acabou por consolidar nas eleições legislativas de 2005.

Um casal no poder
O relacionamento amoroso de
Néstor e Cristina sempre foi intensamente político, desde os tempos em
que os dois se conheceram como militantes da Juventude Peronista. Com o
correr dos anos, a relação se deteriorou,
com rumores de infidelidades, violência
conjugal e brigas intensas. Mas a aliança entre os dois permaneceu forte, de
modo semelhante ao que ocorre com
outro matrimônio político célebre, o
de Bill e Hilary Clinton. Quando os
Kirchner chegaram à Casa Rosada,
Cristina era mais conhecida nacionalmente do que Néstor, em razão de sua
atuação parlamentar.
O desafio mais imediato do novo presidente era a economia. Ela já
iniciava sua recuperação, devido ao
competente plano implementado pelo
ministro da Fazenda de Duhalde, Roberto Lavagna. Kirchner o manteve no
posto nos dois primeiros anos e lançou
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a ousada renegociação da dívida externa. O discurso do presidente ressaltava
a tradicional agenda nacionalista do
peronismo e criticava duramente os
pressupostos liberais da década de 1990,
assim como as instituições multilaterais.
A crise de 1998-2002 havia transformado a Argentina numa espécie
de pária do sistema financeiro internacional. Essa situação rendeu certas
vantagens aos Kirchner, pois lhe deu
margem de manobra para apresentar
propostas muito desvantajosas aos credores, que contemplavam a possibilidade de perder todo o investimento. A
renegociação da dívida se deu por meio
da conversão de 150 títulos públicos
em três novos formatos de bônus, com
prazos de pagamento mais longos e juros inferiores, em geral resultando na
redução de dois terços do valor de face.
A iniciativa foi aceita por três quartos
dos credores, numa economia de mais
de US$ 70 bilhões para a Argentina.
Os Kirchner apresentaram a renegociação como uma vitória do nacionalismo sobre o mercado financeiro
internacional, mas, apesar do novo
arranjo, o percentual dívida-PIB do
país continou acima de 60% – o terceiro pior na América do Sul, atrás
apenas da Guiana e do Uruguai. O
desempenho contrasta negativamente
com países como Brasil e Chile, que
mantiveram políticas macroeconômicas
relativamente ortodoxas, não entraram
em conflito com credores estrangeiros e
até conquistaram o cobiçado “grau de
investimento” das consultorias financeiras internacionais.
A comparação regional também é
inevitável no que toca ao desempenho
econômico e social. Como os demais

países da América do Sul, a Argentina
foi beneficiada pela alta da demada pelas commodities, sobretudo pela soja. A
economia cresceu a taxas elevadas, por
vezes semelhantes às da China – até 9%
ao ano. Mas o fez de forma desigual, o
indíce Gini, que mensura disparidades
de renda, ultrapassou 0,5, retratando
situação social próxima à de nações
com enorme fosso entre ricos e pobres,
como Brasil e Chile.

A

política social de Kirchner replicou o modelo
dos vizinhos. Seu elemento principal foi o
programa Chefes e Chefas de Família,
que transfere renda a pessoas muito
pobres. O enfoque focalizado foi uma
ruptura com a tradição do peronismo
das décadas de 1940-50, voltada para a
provisão universal de serviços públicos
de bem-estar social, como educação e
saúde.
Dito de outro modo, se o peronismo dos Kirchner significava a rejeição
do cânone liberal implementado por
Menem, tampouco era a adesão ao
paradigma clássico do movimento.
Tratava-se antes de uma adaptação de
tais ideias ao contexto da década de
2000 e aos novos governos de esquerda na América do Sul. A Argentina
não esteve tão próxima da ortodoxia
econômica quanto Chile e Brasil, mas
também não abraçou o bolivarianismo
da Venezuela e da Bolívia. Contudo, os
Kirchner levaram à Casa Rosada o modo tradicional pelo qual governavam
uma pequena província do interior,
com alto grau de centralização política,
relações autoritárias com a imprensa
e tensões constantes com a oposição.
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O caráter conflituoso por vezes
alcançou também a política externa,
como no longo contencioso com o
Uruguai, por conta da construção de
fábricas de celulose no país vizinho,
poluindo o rio que separa as duas nações. Manifestantes fecharam por três
anos várias das pontes que as ligam e
o caso foi para a Corte Internacional
de Justiça, em Haia. As relações com
o Brasil, embora de cooperação nos
fóruns multilaterais, foram marcadas
pela imposição de barreiras ao comércio, violando acordos do Mercosul e
abrindo espaço para muita corrupção
na venda de licenças de importação.
Os problemas não impediram a
vitória dos Kirchner nas eleições legis-
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lativas de 2005, que foram uma espécie
de plebiscito sobre suas políticas. Néstor consolidou sua liderança sobre o
Partido Justicialista e Cristina foi eleita
para o Senado pela província de Buenos Aires, derrotando Hilda Duhalde,
esposa do ex-presidente Eduardo. A
partir desse momento, o casal Kirchner
mostrou que não era um fenômeno
passageiro, mas que seu projeto de poder tinha forças para se sustentar por
muito tempo.

Direitos humanos
e memória
O principal diferencial dos Kirchner com relação às outras forças da
esquerda sul-americana foi sua atuação

O relacionamento
amoroso de Néstor
e Cristina sempre
foi intensamente
político, desde
os tempos
como militantes
da Juventude
Peronista
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em prol dos direitos humanos, com a
revogação das leis de anisita da Argentina e a retomada das investigações a
respeito de sequestros, torturas e assassinatos cometidos durante a ditadura e
o governo de Isabel Perón. No início
da redemocratização, o presidente
Raúl Alfonsín foi pressionado pelas
rebeliões dos militares carapintadas
e promulgou as leis “Obediência Devida” e “Ponto Final”, encerrando os
julgamentos pelas violações de direitos
humanos. Posteriormente, Menem decretou um indulto aos poucos militares
que haviam sido condenados por esses
crimes.

O

s Kirchner reverteram
esse processo e suas
ações ocorreram em
meio a uma onda de
debates públicos sobre a História contemporânea da Argentina, a natureza
das lutas políticas de então e esforços
para que os crimes da época não fossem esquecidos. No gesto de maior
simbolismo, a Escola de Mecânica da
Armada – o pior centro de torturas da
ditadura – foi transformado em Museu da Memória. Houve uma eferfescência de publicação de livros e obras
de ficção que tratavam desses temas,
incluindo uma popular novela de TV
que adaptou a trama de vingança do
Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, para o cenário do roubo
de bebês durante o regime autoritário.
Centenas de processos foram (re)
abertos e muitos repressores, presos, inclusive os ex-membros da Junta Militar,
que comandaram as piores violações de
direitos humanos. As medidas tiveram
repercussão regional, impulsionando
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atos semelhantes no Chile, no Uruguai,
no Paraguai e no Peru e influenciando
no debate sobre a revisão da Lei da
Anistia no Brasil.

A presidência
de Cristina
Néstor optou por não concorrer à
reeleição e Cristina Kirchner foi eleita
presidente em 2007, com 45% dos votos, percentual que chegou a cerca de
80% nas províncias mais pobres, nas
quais as políticas sociais tiveram mais
impacto. Em segundo lugar, com 23%,
ficou Elisa Carrió, uma ex-peronista
que passou pela Frepaso e depois foi
para a Aliança por uma República de
Iguais. A UCR sequer lançou candidato próprio, em meio à sua pior crise
em décadas. Uma ala importante do
partido resolveu apoiar os Kirchner.
Ficaram conhecidos como “Radicais
K” e seu nome mais expressivo foi o ex-governador de Mendoza, Julio Cobos,
que se tornou o vice de Cristina. Néstor
continuou a ser figura-chave em todas
as atividades do governo, foi eleito deputado pela província de Buenos Aires
e escolhido para presidir o Partido
Justicialista e comandar a União das
Nações Sul-Americanas.
Apesar do sólido respaldo eleitoral, a presidência de Cristina tem
sido marcada por conflitos que enfraqueceram muito sua popularidade.
Houve o rompimento dos Kirchner
com o Grupo Clarín, um dos mais
importantes da mídia argentina. Para
se vingar de seus ex-aliados, os Kirchner promulgaram uma nova lei de
imprensa, que cria restrições à posse
conjunta de jornais, rádios e canais
de TV. Outra manobra foi alterar a

legislação sobre filhos de desaparecidos políticos, para tornar obrigatório
o exame de DNA em pessoas que
as associações de direitos humanos
acreditem terem sido bebês roubados
pelos militares. A mudança foi feita
porque os donos do Clarín adotaram
um casal de gêmeos durante a ditadura e há desconfianças de que ambos se
enquadrem nessa categoria.
O desgaste político dos Kirchner
também se estendeu ao acúmulo de
denúncias sobre corrupção, motivados
pelo enorme aumento no patrimônio
do casal – que passou a ser proprietário
de muitas empresas e imóveis. Houve
denúncias de financiamentos ilegais às
suas campanhas eleitorais, incluindo a
apreensão de uma mala de dinheiro
levada por um empresário venezuelano,
acusado de estar a serviço do presidente
Hugo Chávez.
Os conflitos mais graves do governo Cristina ocorreram na economia.
A inflação foi um problema crescente
ao longo da presidência de Néstor,
basicamente pela dificuldade em conter
os gastos públicos – pacotes de ajuste
são medidas malditas na Argentina,
em razão das crises anteriores. O governo resolveu lidar com o problema
manipulando os índices oficiais de inflação e apresentando números falsos,
estimados em um terço do valor real.
A presidente do instituto estatístico
pediu demissão em protesto e se criou
um mercado paralelo de dados econômicos, fornecidos por consultorias
especializadas.
Disputas econômicas também
estão no cerne do conflito entre o governo e o agronegócio, que paralisou
o país no primeiro semestre de 2008 e
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O desgaste
político dos
Kirchner
também se
estendeu ao
acúmulo de
denúncias sobre
corrupção,
motivados pelo
enorme aumento
no patrimônio
do casal

levou a bloqueios de estrada e escassez
de alimentos nos supermercados. O
estopim foi a decisão do governo de
taxar as exportações agrícolas, para
aproveitar o boom de commodities
e tentar conter o rombo nas contas
públicas. Bem articulado politicamente, o setor agroindustrial reagiu
e a proposta tributária dos Kirchner
foi derrotada no Congresso, numa
votação dramática cujo voto decisivo
foi dado pelo próprio vice-presiden-

te, Julio Cobos, que na última hora
apoiou a oposição. Néstor e Cristina
usaram forte retórica durante o conflito, apresentando a disputa como
uma luta contra a “oligarquia” – em
seus discursos, a elite tradicional que
sempre se opôs ao peronismo. Foi um
período de desgaste para o governo,
e a popularidade da presidente caiu a
cerca de 25%.
Os anos recentes foram de relativa calma, embalados pelo bom cres-
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Os Kirchner
perderam parte
do controle sobre
o peronismo,
com a ascensão de
uma ala dissidente
liderada pelo
empresário
Francisco de
Nárvaez

cimento da economia. Contudo, os
Kirchner perderam parte do controle
sobre o peronismo, com a ascensão de
uma ala dissidente liderada pelo empresário Francisco de Nárvaez, eleito
deputado pela província de Buenos
Aires com ótima votação – superior à
do próprio Néstor. Contudo, Nárvaez
nasceu na Colômbia e emigrou para
a Argentina criança, não podendo
por isso ser candidato a presidente.
Ex-mandatários, como Duhalde e

132 AlEPH

Rodriguez Sáa, continuam no páreo e
podem ser rivais.
A oposição também dá sinais de
recuperação. Ao caso particular do
vice-presidente Cobos, que virou um
símbolo do descontentamento com os
Kirchner após a votação do agronegócio, soma-se o crescimento da popularidade de Ricardo Alfonsín, filho do
ex-presidente Raúl. Ele tem se destacado como a nova face da UCR, com a
vantagem de nunca ter sido associado
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aos Kirchner, ao contrário de Cobos.
Outro nome forte é o do prefeito de
Buenos Aires, o empresário Maurício
Macri, do conservador PRO.

A

creditava-se que Néstor
seria candidato à sucessão de Cristina e sua
morte abriu caminho
para que a presidente tente a reeleição.
Ela continua favorita nas pesquisas de
opinião pública e se beneficia da alta
fragmentação da oposição. Seu maior
desafio é administrar as divisões dentro
do peronismo e assumir as tarefas de
negociação entre as diversas facções do
partido, dos sindicatos e dos movimen-
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tos sociais, que eram responsabilidade
de Néstor. O filho de ambos, Máximo,
tem sido importante em articular a
juventude peronista, com símbolos e
slogans que procuram fazer a ponte
entre os ideais da década de 1970 e as
políticas implementadas pelos Kirchner.
Em 2011, pela primeira vez haverá primárias em todos os partidos, de participação obrigatória a todos os eleitores.
Embora continue valendo a lei que
permite a cada sigla apresentar mais
de um candidato, a iniciativa favorece a
presidente sobre seus rivais partidários,
por ser a mais conhecida da população.
Uma vitória nas primárias a fortaleceria
como candidata da unidade peronista.

A conjuntura regional também
beneficia Cristina. Com ex-guerrilheiros
de esquerda à frente do Brasil e do Uruguai, o tema da memória e dos direitos
humanos está mais forte do que nunca
no Cone Sul – não por acaso, foi um
assunto central da primeira reunião que
teve com a presidente Dilma Rousseff.
Se a economia se mantiver em bom estado ao longo de 2011, o projeto político
dos Kirchner pode conquistar o terceiro mandato presidencial, recorde para
a Argentina após a redemocratização.
mauriciosantoro1978@gmail.com
O articulista é professor da Fundação Getulio
Vargas.

Agradeço ao amigo Rodrigo Mallea pelas muitas informações e trocas de ideias sobre a Argentina, que serviram de base para este artigo.
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