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EXPEDIENTE

Em passagem célebre, Freud afirma que o homem civilizado trocou uma parcela de
suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. Numa civilização
construída sobre a renúncia, eis o ponto: da reinvindicação do impulso de liberdade
aos sacrifícios impostos pela civilização à sua agressividade, Unbehagen. Tempos
sombrios, sabemos, mas o homem primitivo não se achava em situação melhor – não
conhecia restrições de instintos, mas suas perspectivas de desfrutar dessa felicidade
se mostravam muito tênues. Ademais, bom lembrar que somente o chefe primitivo
desfrutava da liberdade; o restante vinha em opressão servil. Mas passemos, pois nem
o futuro sugere algum alívio. Na reformulação contemporânea, invertendo Freud, o
homem trocou uma parcela de suas possibilidades de segurança por uma parcela de
felicidade. Ou seja: segurança que tolera uma liberdade pequena demais na busca
da felicidade ou liberdade de busca da felicidade que tolera uma segurança pequena
demais? Um mal-estar de todo jeito, sem meio termo.
PS: Sim, Freud plagiou Hobbes e hostilizou os cristãos. Mas foi perdoado.
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Com tantas alternativas de investimento existentes
no mercado, contar com análises profissionais e
opiniões independentes pode ser fator decisivo
para sua estratégia.
A Fator Corretora oferece completa linha de
relatórios de análise que podem ajudá-lo a
solucionar a questão de seus investimentos:

• Relatórios de Análise de Empresas e Papéis de
Mid e Small Caps (Equity Research);
• Relatório de Análise de Crédito – Títulos Públicos e
Privados (Credit Research);
• Relatórios de Análise Macroeconômica.
Para mais informações, ligue (11) 3049-9500
e fale com um assessor de investimentos.

FAtor CorretorA,
inteligênCiA PArA investir.
www.bancofator.com.br
0800-77-07229 – SAC
0800-77-32867 – Ouvidoria

House Fator

Investir ou
não investir:
eis a questão!

A vida mimetiza a vida. Vasos, veias, vísceras, pedaços de nós,
fragmentos de outrem. Bom ou mau pensar que, na natureza, nada
se cria, tudo se copia? Nas próximas páginas, Insight-Inteligência
disseca a arte a serviço da ciência, com os desenhos pioneiros
do livro “La Medicine Pittoresque”, de A. L.G. Bayle. A homenagem
aos nossos parceiros, como sempre, é a associação da sua logomarca
ao belo, ao criativo e ao não convencional.
Em tempo: há mais semelhança entre um homem e
uma folha do que supõe a nossa vã anatomia.
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Entre todos
os valores que
existem, um é
inegociável:

Liberdade
A Souza Cruz acredita na liberdade de expressão,
como fundamento essencial da livre-concorrência
entre as empresas que trabalham com produtos legais,
e na liberdade de seus consumidores adultos para fazer
suas escolhas livremente. Uma grande empresa não
é só medida por seus números, mas também por seus ideais.
Valorizar e praticar princípios como livre-iniciativa,
livre-concorrência, livre-arbítrio, livre-expressão é o que
faz uma empresa ser grande. Não importa o tamanho que tenha.
É nisso que acreditamos. É isso que fazemos há 108 anos.
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o
per
e o dão
cárcere
da
memória

entrevista do padre
júlio lancellotti
a Luiz Cesar Faro
e Rodrigo de Almeida

M

isericórdia aos algozes que mataram
brutalmente 6 milhões de judeus?
Compaixão, aos torturadores que tiraram
a vida ou removeram a dignidade do corpo e da alma
de muitos que ousaram lutar contra as ditaduras?
Perdão aos estupradores de crianças e aos pederastas
que abusam dos meninos? Renúncia, sem sofrimento,
à condenação dos culpados? Feito deuses terrenos,
promovemos a remissão dos pecados e seguimos
adiante, resolutos, como se o mal não mais houvesse?
Há malefício ou crime hediondo que não seja redimido
pelo perdão de homens e mulheres? Com o perdão ou o
seu avesso, conviveremos com a culpa ou a penitência,
se não a religiosa, mas no mínimo a da consciência?
Encarar o gesto como bondade ou como patologia?
Enfim, existem os imperdoáveis?
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À inquietude de tais perguntas, eis o convite à
conversa feito ao Padre Júlio Lancellotti, sacerdote
católico, formado em pedagogia e teologia, membro
da Pastoral da Menor da Arquidiocese de São Paulo,
Vigário Episcopal do povo de rua, pároco da pequena
Igreja São Miguel Arcanjo, na Mooca, Zona Leste de
São Paulo. Ele próprio um potencial porta-voz daqueles
que podem se declarar como impossibilitados de
conceder o perdão a seus algozes – em 2007, Lancellotti
percorreu seu calvário, vítima de uma insidiosa
campanha de difamação e extorsão, ao ser envolvido
injustamente numa acusação de pedofilia. Engano puro.
Na entrevista a seguir, ele explica, defende e justifica o
perdão. Uma forma de justiça espiritual, para livrar-nos
do mal, amém, em que a bondade substitui a vingança e
a memória supera o esquecimento.
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O perdão dos grandes delitos,
das barbáries, a capacidade de perdoar a tudo e a todos não seria uma
anormalidade psicológica?
Oscar Wilde dizia que é fácil falar do perdão até
que você tenha de perdoar. Pensemos: o Holocausto tem
perdão? Os genocídios cometidos na América contra
nações indígenas têm perdão? O que significa perdoar
esses crimes? O papa João Paulo II, em 2000, ano santo
do milênio, fez vários pedidos de perdão. Eu lhes digo:
perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar. Muitas pessoas me dizem: “Padre, eu não esqueço o que fizeram de
mim”. Eu respondo: “Claro, você não esquece porque
não sofre de amnésia”. Como não esquecemos momentos como o Holocausto. Perdoar não é esquecer, repito,
perdoar é lembrar para que isso não aconteça mais. Perdoar o Holocausto não significa dizer, portanto, que não
faz mal, que tudo está bem. Não, significa dizer que nós
lembramos e que não queremos sua repetição.
Mas o perdão não comporta algum tipo de absolvição?
A absolvição não significa a possibilidade de se cometer novamente aquele erro. Por exemplo, o que significa perdoar um aborto? Significa que a pessoa não vai
mais cometê-lo. Como perdoar o Holocausto significa
dizer que não permitiremos a reprodução desse mal. A
absolvição é isentar as pessoas da responsabilidade. O
perdão é absolvição se leva à irresponsabilidade. Mas
perdoar não é tornar a ofensa irresponsável. “Não faz
mal que você cortou meu braço, eu lhe perdoo”. Ou:
“Não faz mal que você tenha destruído minha vida”.
Longe disso. O perdão significa tirar da mão de quem
ofende o instrumento da ofensa. O que é perdoar um
ditador como foi Augusto Pinochet no Chile? Ou Anastasio Somoza na Nicarágua? Ou Jorge Videla na Argentina? Ou aqueles que torturaram na ditadura militar brasileira? Perdoar aí é justamente não esquecer, é resistir,
é responsabilizar, é não produzir um mal igual. Não é
absolver.
Parece tênue a fronteira entre
o perdão e a absolvição, entre o esquecer e o perdoar. Mas os sobrevi-
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ventes dos campos de concentração
não somente não esqueceram o Holocausto como não perdoaram seus
algozes. Há circunstâncias em que
o perdão é impossível?
Não podemos confundir o não esquecer com o não
perdoar. O perdoar significa não aceitar aquela violência. “Tudo bem, vocês mataram 6 milhões de judeus,
milhares de cristãos como o Maximilano Kolbe (aponta
um quadro na parede), reconhecido na Igreja como santo, a Santa Edith Stein, reconhecida como uma judia que
se tornou cristã e foi exterminada numa câmara de gás,
o Tito Brasman, o Carlos Leisner, enfim, os milhões de
judeus e milhares de cristãos mortos no Holocausto”. O
perdão é para que não se produza um novo Holocausto.
Ele não é doce nem é dócil, por mais reconfortante que
possa ser para quem perdoa e, notadamente, é perdoado. Mas as lembranças das barbáries, opróbrios, crimes
e ignomínias são importantes para afastar de nós essas
enfermidades.
E a absolvição?
Não há absolvição num caso como esse. Como é
possível absolver alguém que exterminou e cometeu um
genocídio? Na visão cristã, o perdão último só compete
a Deus. E eu não sou dono dos juízos de Deus. Se alguém
vem a mim e confessa que deu um desfalque de milhões
na empresa e pede a absolvição, eu direi para ele: “Você
acredita e deseja a absolvição? Quer o perdão de Deus?
Então tem de devolver o dinheiro.” A absolvição requer
restaurar o dano, restaurar a justiça, restaurar o erro
cometido. Se alguém vai a um padre e diz que matou
alguém e agora outra pessoa está presa em seu lugar, e
pede a absolvição, eu lhe digo: “A absolvição será dada se
antes você for à Justiça e se apresentar como culpado”. E
responderá na Justiça pelo crime que cometeu, caso contrário não terá a absolvição. Não posso dar uma absolvição para uma pessoa que matou, outra está condenada
no lugar dela e ela fugir da Justiça. O Papa João Paulo II
visitou Mehmet Ali Agca na prisão, mas não foi à Justiça
pedir que ele fosse solto. A questão religiosa não interfere na Justiça. Algum tempo atrás começaram a surgir nos
processos referências à conversão religiosa de réus e, por
conta dessa conversão, propondo a redução ou anulação
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Na visão
cristã,

o perdão último só compete
a Deus. E eu não sou dono
dos juízos de Deus

da pena. No início alguns juízes embarcaram nisso, mas
logo perceberam que isso poderia ser uma manipulação
religiosa. Nos segredos da confissão, eu não posso ir ao
delegado e informar: “Eu sei quem é o assassino de Fulano”. Não se eu souber pela confissão.
Ainda que a Justiça o intime?
O Código Penal mostra que ministro religioso no
seu exercício não é obrigado a dar as informações que
sabe. Eu vivi uma situação dessas, num processo contra
policiais que haviam matado menores. No julgamento
fui arrolado como testemunha e me questionaram: eram
meninos de rua? Usavam drogas? Eram delinquentes? Eu
solicitei o artigo do Código que me faculta o direito de
permanecer em silêncio. Um padre, um pastor, um rabino, um xeque, nenhum ministro religioso é obrigado
a falar na Justiça. Mas também direi para a pessoa que se
confessou e pediu seu perdão que ela tem de restaurar o
dano que fez. Há uma história muito famosa creditada a
São Filipe Neri. Ia até ele uma pessoa que difamava outras. O padre perdoava. Ela difamava, ele absolvia, ela difamava, ele absolvia. Até que, numa ocasião, ele lhe disse:
“Sua penitência será subir na torre da Igreja em Florença e
depenar uma galinha”. Ela foi à torre e depenou a galinha.
Quando voltou, perguntou: “Cumpri a penitência?” Ele
lhe respondeu: “Agora você vai lá e recolhe as penas da
galinha”. Era possível recolhê-las? Claro que não. Pois o
padre lhe disse: “É impossível você recolher todo o dano
que faz falando contra os outros, tirando a honra das outras pessoas. Então tem de pensar que o que você faz é
como depenar as penas da galinha na torre da igreja. Não
há como recolher as penas”.

Isso é surpreendente, porque a
minha visão de leigo pressupunha
que a Igreja, em nome de Deus, perdoaria quase que obrigatoriamente. Que não seria um perdão condicionado.
O perdão não é uma obrigação, e sim um ato de
amor. E é um ato de reconciliação. Estar reconciliado
significa estar novamente unido. E para você estar reconciliado é preciso reparar o mal que fez. A Igreja não
se esquece de São Maximiliano Kolbe. O fato de ele ser
considerado um santo e um mártir significa dizer que
não vamos esquecer o que fizeram com ele. As igrejas
mostram Jesus crucificado para dizer: a crucificação de
Jesus foi um assassinato, e nós reverenciamos e adoramos um Deus que morreu assassinado, em nome daquilo que defendeu – a vida dos pobres, dos fracos, dos
que sofrem. O perdão cura. O perdão tem de curar.
O perdão pode ser uma responsabilidade histórica ou
pode ser uma responsabilidade pessoal. Você não pode
tirar a responsabilidade dessa pessoa pelo mal que fez.
Quantos não criticam os direitos humanos? Dizem:
“Mataram o meu filho, cadê o pessoal dos direitos humanos? Eles não vêm me consolar?”. Essas pessoas não
entendem que os direitos humanos estão trabalhando
para que ninguém seja assassinato e para que o assassino
não perca sua responsabilidade, mas não seja castigado da mesma forma que abominamos. Você não pode
destruir ninguém, e esse ninguém o inclui também. Eu
não posso destruí-lo também. E não posso tirar dele a
responsabilidade pelo que fez.
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Existe uma confusão sobre a passagem bíblica do “olho por olho,
dente por dente”.
A Lei de Talião foi um grande progresso jurídico na
época. Quando ela surgiu, não era um olho por um olho.
Eram os dois olhos por um olho. Era a vida por um olho.
Na época, muitos reclamaram, chamaram-na de absurdo,
porque achavam que era necessário acabar com a pessoa,
destruí-la inteira. A lei exigiu que a cada olho perdido, um
olho perdido de volta, e não uma vida inteira. Hoje nós a
consideramos muito cruel, mas na época foi um progresso
nos direitos humanos, um freio na vingança desmedida.
E Jesus vem à frente para trazer um conceito novo, que
supera tudo isso: a misericórdia, a compaixão, que traz o
perdão como possibilidade de vida nova. A vida nova é
não ter que matar ninguém, nem ofender, nem destruir.
Por isso Jesus disse: “Quem chamar seu irmão de patife
está condenado. Aquele que chamar seu irmão de tolo
será condenado.” Jesus propôs uma radicalidade: nenhum
grande mal começa sem antes ter sido pequeno. Uma pessoa chega a matar ou destruir outra porque não consegue
controlar o ódio que sente. É preciso, portanto, trabalhar
esse sentimento. Um dia falei para as presas na cadeia:
“Vocês perderam a liberdade, não podem sair daqui, mas
podem não jogar água quente em cima da companheira.
Essa liberdade vocês não perderam. Perderam a liberdade
de ir e vir, mas não a de não usar as pessoas mais fracas na
prisão, a liberdade de não usar a sexualidade para estuprar
outra presa, a liberdade de não enfiar o estilete na barriga
da outra. Essa liberdade vocês ainda têm.”
Em que medida o perdão é mais
um conforto a si próprio do que
um ato de misericórdia, bondade,
compaixão em relação ao outro? No
fundo, não é um ato egoísta, narcísico?
Quando vemos alguém sofrendo com uma dor, damos um remédio e essa dor passa, não sentimos um alívio
por ela? Não nos sentimos aliviados também? Quando
seu filho está com febre e você dá um remédio que passa
essa febre, você não se sente aliviado também?
Sim,

mas,

nesse

caso,

existe

um
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afeto pelo outro. Às vezes o que
existe é só a aversão.
É verdade, ninguém é obrigado a ter afeto, nem a gostar de todos. Somos obrigados a respeitar a todos, mas
não de gostar. Amar é um ato de liberdade. É mais do que
um sentimento. É uma decisão. O Papa Pio XII dizia que
o amor mais perfeito é o amor político, porque é o amor
que faz o bem para todos. Uma norma política é um amor
que atinge a muita gente, independentemente de você gostou ou não de cada uma. Por isso que, aqui em São Paulo,
lutamos por políticas públicas para a população de rua.
Trata-se de um ato de amor porque atinge indistintamente aqueles de que gosta e aqueles de quem não gostamos.
Quando se reconhece o direito dos quilombolas, isso é
independente de se gostar deles ou não. Mas é um ato de
amor para todos.
Mesmo que as motivações sejam
artificiais ou por interesse, o resultado continua sendo um ato de
amor?
Vou dar um outro exemplo: as medidas tomadas em
benefício dos portadores de necessidades especiais, dos
idosos ou dos adolescentes autores de infração. Os idosos
têm o Estatuto do Idoso. Os adolescentes têm o Estatuto
da Criança e do Adolescente. Como é difícil para a sociedade lidar com o adolescente infrator. Há uma lei no país
que dá imputabilidade até os 18 anos. A vontade política
e legal do país se manifestou dessa forma, independentemente se você gosta ou não desses adolescentes. Na Justiça, o réu tem direito a uma defesa. Podemos estar com
uma bruta raiva, participando do julgamento, mas ele terá
direito à defesa, ao contraditório.
O direito do perdão tem um paralelo, portanto, com o direito da
defesa. Ambos têm de ser responsabilizados e eventualmente condenados.
O perdão é um passo a mais. Mas existe na Justiça
algo semelhante. No Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, há a figura da remissão. A remissão
é praticamente um termo religioso, que é a remissão da
falta. Na missa, o padre fala na consagração na remissão
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dos pecados. A remissão é o perdão, um perdão que pode
ir até o heroísmo. O estatuto prevê a remissão. Um jovem
que entrou no supermercado e pegou um iogurte, mas
tem estrutura familiar, está na escola, ou até trabalhando,
pode receber do promotor a remissão. Mas, como no termo religioso, é um perdão regrado. O Direito Canônico
da Igreja prevê o pecado do aborto, porque pecado é tudo
aquilo que atenta contra a vida. Eu não ofendo a Deus
se o xingo, mas ofendo o meu irmão se atento contra a
vida. Recentemente o psicanalista Jorge Forbes disse que
a compaixão, a misericórdia, é uma irresponsabilidade.
Ora, a compaixão é sofrer com o outro sem ser o outro.
A misericórdia é agir com o coração diante da miséria
do outro. Gosto muito dele, mas acho que precisaria trabalhar melhor o conceito. O perdão, como eu lhes disse,
não irresponsabiliza. É justamente o contrário. O perdão
responsabiliza, significa dizer: “Você fez o mal, e esse mal
foi tão grave que o perdão que lhe cura é não fazer mais
esse mal, é lhe reabilitar para fazer o bem, é curar essa ferida que o levou a fazer o mal”. Em 1978 eu trabalhei numa
casa da Febem, com bebês abandonados. Lá fomos ver a
gênese da infração. A criança que chorava e era atendida
não chorava mais. A criança que ficava presa no berço
todo o tempo segurava na grade e batia o peito ali. E se
feriam. Pareciam punir-se. Muitas vezes a infração começa assim. Portanto, temos de ver que temos nossa responsabilidade de tornar as pessoas insensíveis e amargas. O
perdão nos ensina também a como construir fraternidade,
a como construir solidariedade, a como construir direitos.
Nosso direito não é espartano. Tem progressão de medida e uma série de mecanismos e recursos que assimilam

valores cristãos. Pena que não está sendo bem feito. O
preso não é tratado, mas trancafiado, portanto continua
sendo um perigo para nós porque, mesmo na cadeia, se
mantém como parte de organizações criminosas.
Há algum ato ou dano que seja
imperdoável?
No sentido de não sermos capazes de esquecer, atos
como o Holocausto, por exemplo. Ou se alguém comete
um aborto, pede perdão mas diz que, se engravidar novamente, vai abortar, essa pessoa não pode receber o perdão.
É raro, porém, que alguém que pede perdão por um aborto esqueça o ato. Ela não esquece. Aquilo marca tanto sua
vida que ela não esquece. Mesmo entre aqueles que não
nos procuram pedindo perdão, desconheço alguma gente
que fique feliz. Pois é um ato que lesa muito no corpo.
Mesmo as pessoas que propõem a descriminalização do
aborto, elas não estão fazendo uma campanha a favor do
aborto. O que elas propõem é não criminalizar.
O perdão da Igreja para os fiéis
é o mesmo perdão para seus pastores?
Sim. Mesmo os padres que cometem crimes perdem
seus status. Há suspensão de ordens. Na questão da pedofilia, é entregue à Justiça. Recentemente saíram normas bem
rígidas em relação a isso. O padre é entregue à Justiça e tem
de responder judicialmente pelo crime que cometeu.
A Igreja não perdoa o suicídio,
embora seja um ato de livre-arbí-

O perdão
nos ensina

também a como construir
fraternidade, solidariedade e
direitos
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trio. Ela sequer recebe o suicida
em sua casa.
No caso do suicídio é preciso verificar em cada situação. Por princípio, claro, a Igreja não apoia o suicídio.
Mas lembro o nome do Frei Tito de Alencar, considerado
um homem heroico pela própria Igreja. Foi suicida. Mas
ele se suicidou pelo dano mental causado pela tortura. Os
despojos do Frei Tito foram recebidos na Catedral da Sé
pelo cardeal Evaristo Arns, como um mártir da luta pela
liberdade e contra a ditadura militar. Mas os danos que o
delegado Sérgio Fleury lhe causou nos porões da ditadura
o incapacitaram para ter uma consciência. O Frei Tito é
um caso emblemático. Ele via o rosto do Fleury até nas
flores. Aonde ele ia via o rosto do seu torturador. Por isso,
pergunto: alguém que cometeu suicídio passou por uma
tortura psicológica que o incapacitou de ter liberdade? Ele
ficou incapacitado de arbítrio? Em sã consciência, ele teria feito essa escolha? A lei, já dizia São Paulo, tornou-se
um lixo porque encontrei a liberdade do amor. Hoje existe um memorial para o Frei Tito. Recebeu todo o afeto,
porque poucos foram torturados como ele. Foi torturado
barbaramente e se suicidou depois. Agora há uma polêmica em torno do coronel Ustra. Ninguém quer torturá-lo,
nem torturar outros torturadores do regime militar. O
perdão é responsabilizá-los pelo que fizeram. E isso a História do Brasil tem de dar conta. Onde estão sepultados
os desaparecidos? As famílias das vítimas têm o direito de
saber o que ocorreu? Uma forma de perdão é lembrar e
reparar. Há como reparar? Hoje já não sei como funciona
a Lei de Imprensa, mas como se faz uma reparação de um
dano causado pela imprensa? Há pessoas que foram destruídas pela imprensa. Há jornalistas cuja especialidade é
destruir os outros.
O senhor menciona uma instituição que não perdoa. E não repara.
Não perdoa e não repara em nome da liberdade de
imprensa. Mas liberdade de imprensa significa exatamente o quê? Cada um fazer o que quer? Significa a ditadura do
editor. Se o editor resolve que vai acabar com uma pessoa,
ele acaba. Outro dia me ligou uma jornalista de uma rádio
para me fazer perguntas sobre o povo da rua. E me dizia:
“Nós precisamos falar dos albergues.” Eu respondia: “Os
albergues não são a única solução, precisamos de outras.
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Não podemos condenar todo o povo da rua a viver em albergue.” Como eu insistia muito nesse ponto, ela me disse:
“Padre, temos de falar em albergue porque o meu editor
mandou falar. O senhor está trazendo outros assuntos,
mas o editor não quer outros assuntos, quer que o senhor
fale dos albergues.” Ou seja, ele queria pôr na minha boca
algo contra os albergues, provavelmente por um interesse
político de atingir o prefeito. Nem toda a população de
rua é “albergável”. É preciso ter república, aluguel social,
possibilidade de moradia fixa, outros caminhos que não
só os albergues. Quem de nós três gostaria de entrar num
albergue e dormir ao lado de mais 100? Mas criticar a imprensa significa atentar contra a liberdade de expressão.
Não tenho liberdade de falar aquilo que destrói o outro.
Mas a imprensa julga, condena e executa. Tudo num dia
só. Os jornais não devem ter manual de redação, mas manual de retaliação. A imprensa também não pode tutelar
a consciência do povo. Quando vivi tudo o que vivi em
2007 eu perguntei a um jornalista: “Se eu disser que tenho
um arsenal de armas em casa, vocês vão publicar?” Ele disse que sim. “E se não for verdade?”, questionei. “Depois
a gente vê”, ele me respondeu. Uma emissora de televisão
chegou a colocar fita crepe na campanhia da minha casa
para que ela não parasse de tocar. Eles queriam me filmar
num gesto tresloucado, saindo de casa e xingando. Duas
televisões pediram a uma testemunha que refizesse seu
testemunho contra mim. Eles me condenaram e me executaram. Perguntaram à minha mãe, então com 85 anos:
“Quem sustenta a casa? Quem cuida da senhora?” Ela respondeu: “Eu cuido do meu filho, e meu filho cuida de
mim.” Era uma invasão de privacidade absoluta. Eu havia
dado a uma jornalista uma medalhinha do Tito Brasman,
frade carmelita holandês que se opôs à ocupação nazista e
virou patrono dos jornalistas católicos. Na época, ela me
visitou, chorando, e disse: “Padre, pedi demissão do jornal
porque não quis cumprir o que me mandaram fazer”. E
outro jornalista de uma TV que deitou e rolou em cima
de mim, disse-me: “Padre, eu gostaria de pedir desculpas,
pois não queria fazer o que estou fazendo. Mas sou obrigado.”. Respondi para ele: “Fique em paz.”
Esses o senhor perdoa. E aqueles que o levaram a uma irreparável situação?
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Os
jornais

não devem ter
manual de redação, mas
manual de retaliação

Não alimento nenhum desejo de vingança, mas acho
que a justiça precisa ser feita. Na segunda vez, no hora
do julgamento, o juiz perguntou se eu queria falar alguma coisa. Eu disse ao advogado do casal que tentava a
extorsão contra mim: “Eu o respeito como pessoa e como
advogado e peço a Deus que sua consciência não tenha
morrido. Porque se tem consciência, o senhor é a minha
melhor testemunha, pois sabe o mal que teceu juntamente
com eles. Eu só espero que o senhor não tenha de aprender pela dor.”
Há dois sentimentos e gestos
aparentemente antagônicos, a raiva e o perdão. É possível ter os dois
simultaneamente? “Eu te perdoo
apesar da raiva que teus atos me
inspiram”.
Há coisas que machucam, e a ferida não cura. Mas eu
não quero causar essa mesma ferida nele. Para mim uma
coisa muito grave é usar do poder para destruir os outros.
Nesse sentido, a Justiça condena o assédio moral, como o
assédio sexual. O assédio moral é usar da sua autoridade
para destruir o outro. Eu, como padre, tomo o cuidado
com o que falo na frente do povo. Não posso dizer para
uma velhinha que ela é ignorante, que o que ela está falando é uma bobagem. Sei que isso vai destruí-la. Mas é
fato que há pessoas que lhe suscitam raiva, ódio. O que
precisa é trabalhar com esse sentimento, pois não se pode
negá-lo. Há momentos em que o pai tem raiva do filho,
e vice-versa. Dizer que o marido nunca sentirá raiva da
mulher é uma mentira, bem como dizer que a mãe jamais
ficará com raiva dos filhos. Mas a mãe não vai deixar os

filhos sem comer. Ela pode até fazer a comida com raiva,
mas fará. Por isso a espiritualidade nos permite aprender
a lidar com esses sentimentos. Quando me dizem: “Vocês
ficam defendendo bandidos, mas esses moleques têm mais
é de apanhar”, eu respondo: “Agindo assim estaremos reproduzindo o mesmo mal que condenamos.”
Genocídio, pedofilia, estupro, assassinato. O senhor perdoa a todos?
O dano cometido pode ser irreparável e será condenável. O perdão não pode gerar a inconsequência. O amor
é exigente. O Direito Canônico diz que, no fim, a salvação
das pessoas é maior do que toda lei. As leis são importantes, mas a salvação das pessoas é muito mais. Portanto,
nesse sentido, dizer que tal grupo não tem perdão depende das circunstâncias. É preciso distinguir a sanidade da
insanidade. O responsável pela chacina na escola do Rio
cometeu um ato de insanidade extrema. Perdoá-lo não
significa isentá-lo de responsabilidade. Se eu perdoo a todos? Aceitando a ideia da responsabilização e do reparo.
Isso tem de ficar muito claro, caso contrário ficará apenas o “perdoa tudo”. O perdão pode ser incondicional ou
condicionado. Nesses crimes, o perdão é condicionado.
Não existe, portanto, o ato de
perdão absoluto?
Esse, só Deus pode dar. E não somos donos da misericórdia e da justiça divina. Como somos relativos, o nosso
perdão é relativo.
Julio Lancellotti é pároco da Igreja São Miguel do Arcando,
na Mooca, em São Paulo
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neve
em chamas
elegia à amizade de
pedro rousseff e elizaveta bagriana
Pétar Russév e Елисавета Багряна. Ele,

comuns, pela comunhão de interesses e

um homem alto, beirando os 2 metros de

pelo destino - o mesmo destino que os

altura, olhos azuis, cabelos que de tão

levou a viver um relacionamento de dé-

louros pareciam brancos; ela, estatu-

cadas, mas em grande parte distanciados

ra mediana, pele alva, cabelos escuros.

fisicamente. Pétar Russév se mudou para

Ambos búlgaros, cultos, resolutos, apai-

o Brasil, alterou o nome para Pedro,

xonados pelos livros e pelos prazeres

afrancesou o sobrenome para Rousseff

da vida. Ele, um advogado com tino para

e, na condição de pai da primeira mulher

os negócios, nascido em 1900 em Gábro-

presidente do Brasil, teve a vida esca-

vo, cidade ao norte da Bulgária famosa

rafunchada como poucos em 2010, ano da

por ter muitos mercadores de tecidos;

eleição da filha Dilma. Елисавета Багряна

ela, uma poetisa desde a juventude, nome

- ou Elisaveta Bagriana - ganhou, por

exponencial da literatura de seu país,

aqui, referências na esteira da notorie-

nascida na capital, a milenar Sófia, sete

dade nacional de Pedro, mas em rápidas

anos antes. Ambos constituíam as respec-

passagens. De ambos, a expressão mais

tivas versões de gênero do biótipo dos

comum que lhes foi dirigida exibiu um

Bálcãs,

características

certo quê de ambiguidade: os arquivos

emocionais igualmente singulares e típi-

repetem, com uma notável frequência,

cas: fortes e intensas. Uma aproximação

que se tratava de uma “estreita amiza-

inevitável, favorecida pelos atributos

de”. Assim era. Uma amizade estreita.

acrescidas

de

rodrigo de almeida
jornalista
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A

vida de Pedro e, em especial, a saga da família
Rousseff foram invariavelmente relatadas por jornais e
revistas no ano da vitória presidencial de Dilma – incluindo-se aí um
providencial livro, “Rousseff”, escrito pelos jornalistas Jamil Chade
e Momchil Indjov. O foco recaiu,
em particular, sobre as vidas paralelas da hoje presidente do Brasil e do seu meio-irmão búlgaro,
Luben-Kamen Russév, um engenheiro que morreu em 2008. Ambos nunca se viram pessoalmente,
mas trocaram cartas por anos,
cultivavam o hábito da leitura e
o gosto pela música clássica e foram rebeldes durante a juventude,
combatentes das ditaduras de seus
países: Luben, o governo socialista
da Bulgária. Dilma, o regime militar brasileiro. Essa divisão também
é relevante para refazer a rota da
amizade dos personagens que nos
interessam aqui – Pedro Rousseff e
Elisaveta Bagriana.
Pedro, ainda Russév, mudou-se na juventude para Sófia, onde
se alinhou aos comunistas. A Bulgária vivia tempos conturbados
naqueles anos 1920. Era uma monarquia, com um governo fascista.
Os comunistas buscavam desestabilizar o regime com atos terroristas. A reação, obviamente, era de
34
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repressão e perseguição. Em Sófia,
Pedro estudou Direito e trabalhou
com um tio numa empresa de tecidos e couro. Casado e com a mulher (Evdokia Yankova) grávida,
Pedro acabaria deixando a Bulgária no fim daquela década. Sozinho. Informou que viajaria a Paris
a trabalho e nunca mais voltou.
Duas diferentes versões explicam a
saída da Bulgária. Uma é política;
a outra, econômica. A primeira sugere que Pedro abandonou o país e
a família por sua aproximação com
os comunistas e a perseguição que
sofria do governo que combatia.
A segunda versão, vinda do filho
Luben, sugere que o pai estava falido. É possível, porém, que se tenha
dado uma combinação de ambos.
A Bulgária daqueles anos estava
não só politicamente conturbada
quanto sua economia se mostrava
arrasada.
Na viagem para Paris, Pedro
levou um livro de poesias intitulado “Vechnata i svyatata” (“A
eterna e a santa” ou “A eterna e
a sagrada”, segundo algumas traduções). Era o primeiro livro de
Elisaveta Bagriana, publicado dois
anos antes do desembarque de Pedro na capital francesa. A poetisa
publicara seus primeiros poemas
em 1915 – “Zashto” (“Por quê?”)
e “Vecherna pesem” (“Canção no-

turna”) – na revista “Suvremenna
Misul” (“Pensamento contemporâneo”). Depois da I Guerra Mundial, sua vida literária já se revelava um tanto ativa, colaborando
para publicações diversas. Com
“Vechnata i svyatata”, porém, Elisaveta ingressava em definitivo no
círculo búlgaro. Seus pares a confirmavam como uma bem-vinda e
esperançosa representante da poesia moderna do país. Era uma poesia lírica, intimista, sentimental.
Construía a figura da mulher búlgara de sonho, liberdade, felicidade e afirmação do poder do amor.
Não consta que Pedro era um homem romântico, nem chegado a
rompantes de arrebatamento sentimental, mas aqueles escritos chamaram sua atenção. (Mais tarde,
no reencontro de ambos, uma nostalgia que namorava o sentimentalismo se revelaria com intensidade
no velho Rousseff.)

P

edro viveu em Paris de
1929 até o fim dos anos
30 e, como na Bulgária,
cultivou o hábito de se aproximar
de intelectuais, escritores e artistas.
Sua casa era, não raro, um ponto
de encontro entre búlgaros cultos que viviam na capital francesa – exilados ou não. Havia outros
hábitos que se repetiam com uma
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constância considerável: o cigarro,
o uísque, as cartas e a mesa farta.
Daquela época até a velhice, em
Belo Horizonte, fumava de forma
obsessiva, não economizava nas
doses de uísque e apreciava um
bom carteado. Pedro tinha ambição intelectual. Lia filósofos gregos e poetas franceses. Também
escrevia versos, cujos conteúdo e
qualidade se desconhecem. Não
foi a poesia dele, portanto, e sim
a combinação de prazeres, amigos
poetas e ideias que atraía muita
gente a sua casa, nos anos parisienses. O encontro com Elisaveta
Bagriana se deu ali. Faltam detalhes sobre as primeiras conversas,
mas giraram em torno do óbvio
da época: a poesia, a Bulgária e a
aspiração de liberdade.

E

lisaveta lhe informou, por
exemplo, que Bagriana
não era seu nome real, e
sim Belcheva: Elisaveta Lyubomirova Belcheva. O apelido, dado
por colegas, justificava-se. Bagriana vem de “Bagra”, que em búlgaro significa cor ou sombra. Ela,
como se sabe, era vívida e emotiva;
seus poemas, fortes e intensos – coloridos ou não. Elisaveta, repita-se,
já tinha seu nome arquivado e cultuado nos círculos literários de seu
país – e fora também. Formava,
36
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com Dora Gabe (1886-1983), uma
dupla de alto nível: eram encantadoras, carismáticas, populares e
transcendentes.
Foram contemporâneas, saídas
da Universidade de Sófia, consi-

Paulo, onde começou a empreitar
obras para a siderúrgica Mannesmann. Tinha uma meta: ascender
socialmente, coisa que não conseguira na sua terra natal, nem em
Paris. Para fazer dinheiro, cons-

deradas na época as duas poetisas
mais talentosas do momento e tidas como ícones da beleza búlgara.
(Não chegariam aos pés, porém, da
fulgurante beleza da talentosa Nevena Kokanova, que mais adiante,
a partir dos anos 60, brilharia nos
cinemas e ganharia o título de “primeira-dama do cinema búlgaro”.)
Diziam as boas línguas que Elisaveta e Dora eram grandes amigas.
E as más línguas lembravam que,
apesar dessa condição, chegaram a
ser rivais na disputa pela atenção
de um mesmo homem – não era
Pedro, convém dizer. Como Dora,
Elisaveta tinha um espírito jovem
e rebelde. Os encontros em Paris
se repetiriam, sedimentando uma
amizade que duraria toda a vida de
ambas.
Quando Pedro deixou Paris
rumo ao Brasil, no fim da década
de 1930, ele já era viúvo. Desembarcou em Salvador, na Bahia, e
não gostou do que viu. Achou o
calor intolerável. Logo partiu para
Buenos Aires, onde ficou alguns
anos. Fez uma segunda tentativa
e, desta vez, instalou-se em São

truía casas por conta própria e as
revendia, sempre com um bom
lucro.

N

uma viagem a negócios
a Uberaba, em Minas
Gerais, conheceu a professora primária Dilma Jane Silva.
Ela tinha 20 anos. Apaixonaram-se
de imediato, fizeram planos para
o futuro e decidiram iniciar uma
nova vida na capital Belo Horizonte. Não tardou, e os filhos vieram.
Igor, o primeiro, nasceu em janeiro
de 1947. Dilma Vana, em dezembro do mesmo ano. Por fim, a caçula Zana, em 1951. A essa altura,
o búlgaro já alterara o nome para
Pedro Rousseff – uma maneira de
aportuguesá-lo e, ao mesmo tempo, sugerir uma ascendência francesa, o que poderia abrir as portas
da tradicional família mineira.

Bon vivant, só da porta de casa
para dentro. Os negócios e a família passaram a lhe ocupar tempo
demais, e a política e a literatura,
antes prioridades, acabaram ficando de lado, embora tenha transmitido aos filhos o gosto pela leitura.
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A casa dos Rousseff sempre estava
recheada de livros.
Mais de 20 anos não foram suficientes para esmaecer em definitivo as cores da amizade entre Pedro e Elisaveta. Desde o embarque
em Paris os dois não se viam, e as
cartas eram esporádicas. A poetisa, porém, viajou ao Brasil no início dos anos 60 para participar de
um congresso de escritores do Pen
Clube do Brasil, a versão brasileira
da tradicional associação internacional destinada a congregar escritores e profissionais da palavra. O
reencontro de ambos ocorreu no
Rio de Janeiro, local do congresso.
Elisaveta chegou aqui ainda mais
cultuada entre seus pares búlgaros. Recebera, na década anterior,
o prêmio Dimitrovska; em 1963,
ganharia o Prêmio Nacional de
Arte e Cultura, e, no fim daquela
mesma década, seria indicada ao
Nobel de Literatura. Mantinha-se
como amiga e próxima dos grandes poetas e escritores búlgaros
do século XX. Pedro convidou a
amiga a passar um tempo com a
família Rousseff em Belo Horizonte. Ela topou. Da viagem, a poetisa
se mostraria impressionada com a
ascensão de Pedro e a riqueza dos
Rousseff. Chamou-lhe a atenção os
vários empregados que a família
mantinha em casa. Mais tarde, di-
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ria ao biógrafo Iordan Vassilev que
demorou uns três dias até conhecer
as propriedades dos Rousseff.

F

oi dessa estada que nasceram os nove poemas que
compõem o chamado “ciclo brasileiro” de Elisaveta Bagriana (veja artigo da professora Maria da Guia Silva Lima, a seguir).
Os poemas dão detalhes de alguns
momentos tocantes do reencontro, como a lembrança de Pedro
e a saudade que tinha da Bulgária.
Num poema, “Um punhado de
neve”, o amigo da poetisa revelava
desejar pegar um punhado de neve
do seu país: “Como eu sonho com
um punhado de neve...”, disse-lhe
Pedro, nos versos de Elisaveta. “Eu
daria metade de minha vida/ para
estar lá contigo no meio do inverno...”. Em outro, “Uísque com gelo
e lágrimas”, cita que o amigo reconhece não falar e escrever na língua materna. Ele também lhe pede
para contar “como vão as coisas
por lá” e lhe dizer “a verdade sobre
vivos e sobre mortos”.
Também foi a partir da visita
que a poetisa pôde dar detalhes de
Pedro e de sua vida ao filho Luben.
Nascido em 1930, ele só foi saber
da existência do pai em 1948, por
meio de uma carta enviada do Brasil por Pedro ao governo búlgaro

para saber se ainda havia familiares na Bulgária. A notícia acabou
se revelando um bem e um mal na
vida de Luben. Consta que ele comemorou ao descobrir que tinha
uma parte da família no Brasil. A
informação, no entanto, fez com
que o regime passasse a persegui-lo
com mais determinação. Luben já
era visado porque, aos 16 anos, assinou uma ficha de filiação à União
Jovem Social-Democrata da Bulgária. Os agentes comunistas achavam que Luben era o responsável
pela partida do pai. Como o filho
não podia sair da Bulgária, Elisaveta e outros poucos amigos de Pedro que tinham licença para viajar
ao Ocidente levavam correspondência, informações e dinheiro.

P

edro Rousseff morreu
pouco depois da visita de
Elisaveta, em setembro
de 1962. Já um brasileiro naturalizado, planejava para breve uma
visita à Bulgária. Dilma tinha 14
anos. Pedro fora jogar no Clube
Campestre, retornou por volta das
11 da noite e de repente se sentiu
mal. Passou a respirar com dificuldade. Toda a família estava em
casa. Sete anos mais velha, Elisaveta ainda viveria até 1991. Morreu
pouco antes de completar 98 anos.
***
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o ciclo
brasileiro
de elisaveta
bagriana
maria da guia silva lima
professora

Elisaveta Bagriana é um dos
pseudônimos de uma das maiores
poetisas
que,

búlgaras

(1893/1991)

originalmente,

chamava-

-se, Elisaveta Liubomirova Belcheva. Seus primeiros versos
foram publicados em revistas
literárias,

e

as

apreciações

feitas sobre essa produção a
caracterizam como intimista e
sentimental, voltada para temas femininos. Na internet não
faltam menções de que, após
1945, a produção literária de
Bagriana tomou um rumo social
mais importante.
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A

poetisa estudou Filologia
de línguas eslavas na Universidade de São Kliment
Ohridsky, em Sófia, foi professora
na área rural, e seu primeiro livro,
“A eterna e a santa”, foi publicado
em 1927. Ela também se dedicou a
publicações para crianças e montagem de peças para o teatro. O segundo livro, “Estrela do marinheiro”, veio a público em 1931.
Além da atividade poética,
Bagriana traduziu para a língua
búlgara numerosas obras de outros
autores de diferentes línguas eslavas. Ela publicou seu terceiro livro,
“Coração humano”, em 1936. Passo
a nomear apenas suas demais obras
poéticas: 1963: “De Costa a Costa”; 1972: “Contrapontos”; 1973:
“O Amazonas” e “O poço”; 1977:
“Efeitos de luz e sombra”; 1983: “À
margem do tempo”. Sua atividade
foi reconhecida por seus pares, e
sua obra foi traduzida em mais de
30 idiomas. Em 1969 ela recebeu
medalha de ouro da Associação
Internacional de Poetas, com sede
em Roma, e foi a segunda das três
personalidades búlgaras indicadas
candidatas ao Prêmio Nobel.
A poetisa teve uma atividade que durou mais de 60 anos. A
crítica literária búlgara apresentava o amor como motivo maior
de sua inspiração. Contudo, são
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considerados, de maneira geral,
temas importantes de sua poesia: a
liberdade de espírito, a beleza dos
mundos desconhecidos e a rejeição
aos preconceitos patriarcais. Após
a Primeira Guerra Mundial, ela ultrapassou a imagem da mulher contemplativa e passou então a caminhar em direção à mulher do povo,
sustentada pelo desejo da liberdade
harmoniosa da personalidade, de
olhar otimista e dotada da força
inquebrantável diante da dor. Essas
são as qualidades admitidas como
representativas do povo de seu país.

B

agriana considerava o
amor não um sonho irrealizável, uma recordação
ou evasão poética, mas uma parte
essencial da vida humana, ligada
indissoluvelmente à vida real. Ela
foi assim festejada por ter estabelecido o que foi reconhecido como
a harmonia entre a herança do patriarcado búlgaro e o novo mundo expresso na atitude lírica de
sua personagem feminina. Nesse
contexto teria lançado as bases da
síntese entre a Tradição e a Modernidade búlgaras.
A capacidade da autora ultrapassou ainda as classificações literárias clássicas quando ela impôs
o verso livre, como uma evasão da
forma tradicional, aproximando-

-se da língua comumente falada, da
língua viva.
A obra literária de Bagriana
não é tão conhecida no Brasil, mas
pode ser encontrada uma tradução livre de uma poesia “Chamada”, feita por Jaime Leitão num
blog na internet. E, ultimamente,
com a eleição da presidente Dilma
Rousseff, em matérias publicadas
pela “Folha de S. Paulo”, assinadas
por Varguinaldo Marinheiro, há
menção a duas poesias de Bagriana: “Whisky com gelo e lágrimas”
e “Punhado de neve”, compostas
por inspiração na ligação de amizade mantida por Pedro Rousseff,
búlgaro naturalizado brasileiro e
pai da presidente.
A divulgação dos poemas
“Whisky com gelo e lágrimas” e
“Punhado de neve” merece complementação, pois essas duas poesias e mais sete outras constituem
o cliclo brasileiro na obra da poetisa. As duas poesias mencionadas
e mais “A fazenda de serpentes” e
“Aeroportos” estão publicadas no
livro “A vida que eu queria que
fosse um poema. Poesia escolhida” (Fundo “Bulgária 13 Séculos”,
1993). Os demais cinco poemas que
compõem o “Ciclo brasileiro” são
eles: “Os olhos do Brasil”, “Árvore florida”, “Azálea”, “Indústria” e
“Amor nostálgico”.
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Incluo a seguir uma tradução bastante livre oriunda de uma mistura búlgaro-francesa-portuguesa de “Whisky
com gelo e lágrimas” e “Punhado de neve”, poesias compostas em cenário brasileiro. Na primeira, Bagriana conversa com Pedro Rousseff , que outrora tivera veleidades poéticas e há muito não tinha notícias nem da família
nem do seu país de origem. Mostra também que havia muito tempo não falava sua língua materna.

whisky com
gelo e lágrimas
Durante esta perolada manhã brasileira
sentamo-nos a sós, perturbados pelo encontro,
no terraço calmo,
que paira sobre o Rio de Janeiro.
Eu fixo minhas pupilas avidamente
na paisagem deslumbrante,
surgida, capturada no quadro
do esplendor ensolarado
como uma miragem sobre o deserto
aquático.
Sem querer eu fecho os olhos,
fecho as pálpebras
e, depois, rapidamente eu os abro novamente,
para me assegurar que é a realidade,
e que esta aparição não vem
de uma cena cinematográfica
e que brilha no meio de duas
semiesferas azuis do oceano
e do céu.
Que minha presença ocasional é também
uma realidade
neste litoral fantástico...
E tu – tu bebes em goles lentos
uísque com gelo,
com um olhar que não vê
que não está fixado aqui,
mas em outro lugar longínquo,
evidentemente em algum lugar do outro lado do oceano.
Uma pergunta permanente,
constante,
que há muito tempo espera resposta
pesa em teus lábios pálidos
e desenha uma dor em teu rosto.
“Como vão as coisas por lá”?
Finalmente, brota em teu búlgaro
meio esquecido
que não foi falado
há trinta anos. –
40
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“Diga-me a verdade,
Sobre vivos
E sobre mortos”. –
Um rochedo desprendeu-se de teu peito?
Eu volto de meu êxtase
separo a objetiva do panorama
e volto-a para dentro, para o coração,
e começo a falar sobre a Bulgária.
Lentamente, simplesmente.
O que vou contar?
– Tua mãe vive com as fotografias de vocês
e com as raras cartas.
Entristecida por causa de vocês.
Ela diz que vai bem.
Mostra aos parentes e aos vizinhos
tua mulher – uma beleza!
O mais amado dos filhos –
é a pequena, que tu batizaste
Com o nome dela em búlgaro.
Mostra a casa de vocês, o carro...
Mas tu viras a cabeça, levantas depressa,
vais para o fim do terraço
e diante do riso de um reclame publicitário
enxugas furtivamente os olhos.
Tu retornas, e emocionado me pedes
para não falar mais nela...
Mas os remorsos desencadeados
e tua tristeza
como vão eles dispersar-se?
O que vou contar?
Simplesmente e desordenadamente
sem entusiasmo supérfluo nem comentários –
sobre minha última viagem
nas novas estradas da Bulgária.
“Com um carro”? – tu perguntas.
Sim, de carro, eu respondo.
“As estradas não são mais as mesmas”...
Não invento, não imagino nada.
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Não exagero, não escondo
nem as coisas boas
nem as más:
não torno
as estradas mais retas.
Não torno
os cumes das montanhas mais altos,
nem mais bonito o Mar Negro,
nem os novos lagos mais profundos,
nem as caldeiras mais possantes...
Ou a lama de Kremikovski mais profunda,
nem as casas de Rodope, – castelos,
nem as cidades com prédios de mais andares
nem as novas aldeias mais ricas,
nem nossa gente perfeita –
sem pequenas sombras,
tarefas,
ferrugem na alma.
nem nossos erros sem importância
apesar de passados
e resgatados...
Que vou contar?
Fatos e façanhas mais ordinários e cotidianos,
conhecidos agora em nosso país
mesmo pelas crianças.
E tu fixas o olhar em mim,
apoiando os cotovelos sobre a mesa de mármore,
e tua mão treme nervosamente.
Que vou contar?
Nos anos duros
das batalhas sangrentas, guerra, ilusões,
vários de teus camaradas pereceram
na prisão,
na batalha,
e fuzilados...
Mas a lembrança deles está viva
e o amor no coração não esfria,
e, para nós, eles não estão mortos,
mas, vivos!
Que vou contar?
Escuto que tu respiras pesadamente.
Sim, Nikolai, teu amigo mais próximo
dos anos da escola
(tu sabes que hoje ele é escritor),
ele te pergunta:
se tu ainda escreves versos
e se um dia retornarás à tua pátria?
Que vou contar?
Tu te sentes esmagado e trêmulo
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como sob o efeito de uma febre alta,
e em uma linguagem incorreta tu começas a falar:
“Desde que estou aqui, nunca mais escrevi uma linha
e, vergonhosamente, esqueci minha língua materna.
Durante os primeiros quinze anos
com dentes,
cotovelos
e punhos eu lutei
por um alojamento qualquer, mesmo que fosse inferior,
pelo pão frugal
e por um pouco de uísque.
Só eu sei como vaguei nesta época
e quantos quilômetros
percorri a pé...
Agora estou envolvido em uma dourada teia de aranha
feita de bancos,
empresas
e bolsas
(eles trazem surpresas a cada dia),
de amor e permanente preocupação
por meus filhos,
e minha esposa –
uma flor do sul terna e vulnerável, –
desamparada sem mim.
Esta dourada teia de aranha que me envolve densamente
é impenetrável.
Eu sei, jamais partirei daqui
nem jamais sentirei
o solo de minha pátria sob meus pés.
Não, eu não tenho,
eu já não tenho
pátria”...
Por um momento tu fixas em mim teu olhar turvo,
pleno de umidade.
tua cabeça se inclina cada vez mais,
tua mão trêmula agarra
o copo de cristal –
em reflexos espectrais de sol.
E o elevas,
e engoles – avidamente, rapidamente.
Mas eu vejo
que, no copo,
de teus olhos
jorram dois filetes
que escorrem...
E tu bebes
uísque com gelo
e lágrimas...
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A segunda poesia, “Punhado de neve”, foi o cumprimento do desejo de Pedro Rousseff de ainda um dia pegar
um punhado de neve. Ao saber de seu falecimento em terra de tão grande diferença climática e de neve inexistente, Bagriana, em sua lembrança, atirou-lhe o punhado de neve antes prometido.

punhado
de neve
Em minhas mãos treme um telegrama.
Morto...
Morto?
Já o quinto dia?
E em tua alma tu terminas o drama
com este final, subitamente resolvido?
Surdamente acima do equador e do trópico
voou esta notícia negra
e através do Atlântico
e da Europa
em minhas mãos ela se pousa hoje.
O rádio diz –
nas praças,
no calor – cinquenta à sombra –
Lá as pessoas caíam de insolação.
Tu não sentes
nem calor
nem frio.
Em nosso país faz vinte abaixo de zero
e cai uma neve maravilhosa e macia.
Tu te lembras como à noite sob a torre
eu te contei novamente sobre Boyana?

Três dias e três noites estando encerrada só
em um montão de neve e numa tempestade,
eu pensei que a casa ia desabar sobre mim
nas trevas da meia-noite.
Tu suspirastes
vagamente perceptível:
– Como eu sonho com um punhado de neve...
Eu daria metade de minha vida
para estar lá contigo no meio do inverno...
Eu brinquei:
– Eu te prometo –
Se eu voltar aqui uma segunda vez –
numa garrafa térmica,
entregue de Vitosha,
um punhado de neve para ti será o presente.
Agora para sempre te esmaga
o calor de um litoral estrangeiro.
E sobre ti eu lanço mentalmente
o punhado de neve prometido.

Entre tantas notícias sobre a Bulgária divulgadas ultimamente no Brasil, talvez a existência de um “Ciclo
brasileiro” na obra poética de Elisaveta Bagriana mereça maior conhecimento em nosso país.
mariguia2000@yahoo.com
A articulista é professora aposentada do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará.
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“La realidad está destruyendo en
la América Latina aquel pretérito
esquema de la división internacio
nal de trabajo que, después de
haber adquirido gran vigor en el sigl
o XIX, seguía prevaleciendo
doctrinariamente hasta muy avanza
do el presente.”
“En otros tiempos, antes de la gra
n depresión, los países de
América Latina crecieron impulsado
s desde afuera por el
crecimiento persistente de las exp
ortaciones (...). Ya no se presenta
la alternativa entre seguir creciendo
vigorosamente de ese modo,
o bien crecer hacia adentro, media
nte la industrialización. Esta
última ha pasado a ser el modo prin
cipal de crecer”.
(Prebisch, 1949).
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DEPOIMENTO

Dançando
(à antiga) com

Prebisch
M

inha iniciação com Raúl Prebisch deu-se em 1962, quando ele veio ao Rio
de Janeiro para visitar o recém-criado escritório da Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), aberto dois anos antes. O escritório era resultado do acordo da Cepal – criada em 1948 pelo Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), graças ao esforço de Prebisch – com o
BNDES. Em 1952 havia sido criado o Grupo Misto de Estudos Cepal-BNDES e, em 60, era
instalada a primeira representação formal da Cepal no Brasil, para a qual fui convidada.
Evidentemente eu já o conhecia pela sua trajetória, pelo longo tempo em que havia
dirigido o Banco Central da Argentina e pelo seu trabalho como economista e mestre de
todos nós. Pessoalmente me impressionou de imediato. Era uma figura fantástica. Não
tinha pompa. Não exibia qualquer traço de orgulho e veleidade. Seus discípulos podiam
falar o que bem entendessem. E naquele encontro, eu, particularmente, falei à vontade. Fiz
várias perguntas, muitas delas cabeludas. Mas ele não se importava.

moc.yawrotcev.

www.vectorway.com

DEPOIMENTO DE

MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
ECONOMISTA

moc.yawrotcev.www
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O

curioso é que, anos antes daquele encontro, Prebisch era um economista
liberal. A mudança se deu numa crise com a Inglaterra nos anos 30. Ele
havia sido um dos fundadores e se tornado presidente do Banco Central argentino ainda jovem. A
Inglaterra cobrava um empréstimo da Argentina e
o pressionava para o Banco Central abrir uma reserva à parte para lhes pagar. Com a expansão nas exportações e os ingressos de capital, o peso argentino
estava apreciado, e Prebisch havia restaurado uma
caixa de reserva para sustentar a situação cambial.
Mas, usar essa caixa para pagar ao principal credor
no momento de crise como aquela, não dava. Louco
ele não era. Houve uma crise com o Tesouro inglês
e, a partir dali, Prebisch mudou. Fez tudo seguindo uma agenda heterodoxa nas políticas monetária
e cambial, incluindo uma caixa especial de reserva
para sustentar o câmbio – coisa que o Brasil viria a
fazer depois da crise cambial de 47. Ou seja, Prebisch
fez na década de 30, avant la lettre, uma política keynesiana e heterodoxa em todos os sentidos. O que,
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para o presidente de um banco central que até então
havia seguido a cartilha inglesa, era uma grande novidade. Foi o maior rebu.
Mas ele aguentou a pressão. Ficou no Banco
Central da Argentina até a ascensão do general Juan
Perón. Prebisch deixou a instituição por pressão de
Perón. O mestre achava errada a política de cooptação dos sindicatos, tinha reservas sobre o modelo
primário-exportador, achava que, depois da crise, o
governo precisava pagar aos exportadores e intuía
que o governo Perón não iria dar certo. Deixou o
Banco Central, voltou a dar aulas na Faculdade de
Ciências Econômicas de Buenos Aires e foi tentar
fazer a Cepal.
Viajou aos Estados Unidos e convenceu as
Nações Unidas a fazer a comissão econômica. Havia uma secretaria econômica e social (o Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas, ECOSOC)
que se desdobrou em regionais. Já haviam feito a
comissão europeia, mas não a africana e a latino-americana. A Cepal foi criada, com sede no Chile, e
no fundo era um grupinho de intelectuais, com ele à

Pareceu-me de imediato
uma figura muito doce.
Sem solenidade. Alto,
louro, de olhos azuis,
quando eu o conheci já
tinha um cabelo branco,
bonito. Discreto, elegante
e simpático
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frente. Logo, Celso Furtado recebeu o convite para
integrar esse grupo. Furtado já estava escrevendo sobre economia brasileira, do que sairia o Formação
Econômica do Brasil. Foi para o Chile e, a partir da
Cepal, conseguiu andar pela América Latina inteira.
Voltando ao primeiro encontro, no Rio. Pareceu-me de imediato uma figura muito doce. Sem
solenidade. Alto, louro, de olhos azuis, quando eu o
conheci já tinha um cabelo branco, bonito. Discreto, elegante e simpático. E se dava bem com todos.
Não tinha inimigos ideológicos. Eles até podiam
dizer que Prebisch era inimigo deles, mas Prebisch, não. O grupo de Prebisch era pequeno – uma
dúzia, se tanto. Os integrantes de maior destaque
eram, claro, Prebisch e Furtado. O restante era mais
novo. O grupo era coeso. Os primeiros boletins da
Cepal não eram assinados. Apenas o editorial era
assinado – por Prebisch. Mas ele estimulava bastante o debate interno. Havia uma vantagem enorme:
as discussões eram em formato de mesa-redonda.
Discutia-se à vontade. Essa era uma das qualidades
do mestre, tolerar sempre as opiniões divergentes.
No Brasil, na época, também havia essa tolerância.
Lembrem-se, por exemplo, do Roberto Campos no
BNDES. Ele trouxe um grupo de progressistas do
Itamaraty para o banco. Pena que depois mudou,
e mudou ao contrário do Prebisch, que era muito liberal e se tornou um progressista. Campos era
um progressista e se tornou ultraliberal e raivoso.
Quando Prebisch ficava irritado ou queria pensar,
ele caminhava. “Caminhar acalma”, dizia. Nós tomávamos tranquilizantes, e ele caminhava.
O relatório de maior impacto da Cepal de Prebisch foi sem dúvida o de 1949, que foi recebido
com pânico em Washington porque lançava toda
a teoria da industrialização por substituição de importações e das relações de preços de intercâmbio.
O relatório resumia todo o problema do modelo
primário-exportador, alertava que seria muito pior
com os EUA, porque este era mais fechado do que a
Inglaterra, afirmava que as mudanças no centro só
iriam piorar a situação da periferia e que nós tínha-
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mos de nos industrializar. Na verdade, já estávamos começando a nos industrializar, mas Prebisch
lembrava que tinha de ser um caminho deliberado,
planejado, programado. (Aliás, a Cepal depois falaria em “Manual de programação”, e não de planejamento, para não confundir com a União Soviética.) O relatório foi recebido com preocupação
nos EUA, mas com grande entusiasmo pelos países
latino-americanos.
O curioso é que, em 1954, foi o Brasil de Vargas
que ajudou a segurar Prebisch na Cepal. Os americanos estavam querendo acabar com a comissão,
ainda pelo impacto do relatório de 49. Vargas assinou uma carta para o nosso representante nas Nações Unidas para que votasse a favor dele. Nós, o
Chile e o México. A Argentina de Perón, ressentida,
votou contra ele.

S

ou muito grata a ele e tenho boas lembranças dos debates que tivemos. No início
dos anos 60 eu já era da Cepal, mas ainda
jovem. Ele gostava de mim, achava-me
inteligente, e me chamou, por exemplo, para uma
reunião no Chile, preparatória para uma conferência
que se realizaria em Nova Délhi, para a criação da
Unctad (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento). Ele é o pai da Unctad,
o órgão das Nações Unidas para a administração do
comércio. Foi quem lançou (com o informe Nova
política comercial para o desenvolvimento) a defesa
que os exportadores de matérias-primas do mundo
tinham de se unir, do contrário não conseguiriam
lutar contra as relações de troca.
Prebisch chamava não só a mim, claro. Chamava
todo mundo para as conferências. Ele era a figura de
proa, botava a cabeça da gente para funcionar, embora não necessariamente reproduzíssemos as ideias
do mestre. Se reproduzíamos, fazíamos isso agregando alguma coisa. Como afirmei, Prebisch debatia
com a maior elegância e ninguém ficava ofendido.
Nós tivemos uma discussão no México, em 1980.
Ele já não era presidente da Cepal, e sim conselheiro
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da ONU para a América Latina. Naquela reunião,
apresentava um modelo – um modelo fechado, sem
comércio, ao contrário dos anteriores, no qual punha a culpa pela inflação nos sindicatos.

P

ara quê?! Eu estava sentada na primeira
fila, olhando severa para a apresentação,
e ele percebeu. “Fale, Maria da Conceição, o que se passa? Se não está de acordo,
diga.” Respondi: “Claro que não estou de acordo!”
Ele estava preocupado com o modelo argentino, em
que, com a carne e o trigo, os principais produtos
exportados, podem ser engolidos por uma elevação
de salário. Mas claro que isso não ocorria no Brasil.
Exportávamos café, minério, algodão, e isso não era
alimento para operário. Não haveria risco de inflação por causa dos salários e dos sindicatos. Nosso exportador não diminuía por causa disso. Barbarizei. E
os discípulos do Prebisch ficaram loucos. “Como se
atreve a questionar o mestre?”
Mas o fato é que ele estava sempre muito guiado pelo modelo argentino, tanto que escreveu muito pouco sobre os países menores da América Latina. Furtado, por exemplo, deu sua contribuição,
foi para a Venezuela, escreveu sobre vários países.
Tinha uma obsessão pela América Latina. Mas a
grande maioria dos economistas da Cepal era prisioneira de seus países. A vantagem do Brasil é que
sempre fomos uma espécie de síntese da América
Latina. Tinha de tudo aqui dentro. Furtado entendia mais de América Latina e, por essa razão, sob
esse ponto de vista, foi o maior economista latino-americano. Sob esse ponto de vista, repito. A única
comparação com Prebisch no Brasil foi realmente Celso Furtado. Anos depois, lembro-me de um
almoço, numa discussão sobre Prebisch, e alguém
disse que ele tinha sido o mestre de todos nós. Mas
o Furtado se esquivou. Mestre Furtado não se achava discípulo de ninguém. Era mais orgulhoso do
que Prebisch.
Mas, do ponto de vista institucional, Prebisch
foi o maior. Enquanto Furtado terminou mal, coi-

48

LA LUCHA CONTINÚA

INTELIGÊNCIA

sa que ele reconheceu mais tarde, Prebisch aguentou
bastante na Argentina, aguentou bastante na Cepal.
Suportou até o momento em que as ditaduras tomaram conta da América do Sul e começou a complicação. Quando o Chile, onde ficava a Cepal, entrou na ditadura, a complicação foi definitiva. Ele
não suportava ver a instituição como estava. Era um
homem cordial, como iria lidar com ditadores com
essa cordialidade? O modelo dele era o Cone Sul, no
qual só havia ditador. Não podia se dar bem com
o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com o
Chile, não podia se dar bem com ninguém.
De todo modo, ele vinha sempre ao Brasil, pelo
grupo Cepal-BNDES e, depois, mesmo com a desvinculação do programa BNDES, vinha a convite
do banco, sobretudo na época do Marcos Vianna.
E, na Cepal, ele se dava bem com os brasileiros. De
brasileiros, só tinha eu, mas pelo Ilpes (a Divisão de
Planejamento Econômico e Social), que organizava
cursos, sempre iam brasileiros. Carlos Lessa esteve.
Fernando Henrique Cardoso esteve. Ambos, aliás,
disputavam quem era o mais bonito e quem dava
o melhor curso. Claro que o melhor curso era o do
Lessa.
Uma lembrança ajuda a traduzir bem o que foi
esse personagem. Depois que deixou o Banco Central
da Argentina, Prebisch foi convidado para a direção
de grandes bancos, como fazem todos os nossos por
aqui. Mas recusou. “Meus amigos”, ele dizia, “como
posso colocar os meus conhecimentos a serviço de
um se sei os segredos de todos? Conheço as contas
de todos”. Era de uma integridade muito grande,
uma espécie de renascentista íntegro, que não existe
mais. Há figuras nobres, como Aníbal Pinto e Celso
Furtado, ambos importantes para a América Latina.
Mas esse cavalheirismo, esse jeito de não brigar com
ninguém e, no entanto, lutar institucionalmente e
deixar livre o debate de ideias, isso foi fundamental.
Prebisch era o tipo de figura que não existe mais.
Maria da Conceição Tavares é professora-emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Entre todos
os valores que
existem, um é
inegociável:

Liberdade
A Souza Cruz acredita na liberdade de expressão,
como fundamento essencial da livre-concorrência
entre as empresas que trabalham com produtos legais,
e na liberdade de seus consumidores adultos para fazer
suas escolhas livremente. Uma grande empresa não
é só medida por seus números, mas também por seus ideais.
Valorizar e praticar princípios como livre-iniciativa,
livre-concorrência, livre-arbítrio, livre-expressão é o que
faz uma empresa ser grande. Não importa o tamanho que tenha.
É nisso que acreditamos. É isso que fazemos há 108 anos.
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política é um terreno sujeito a
mitos que vêm e vão. Circula
agora o mito de que a oposição, leia-se o PSDB, está liquidada.
Não faltam evidências para sustentar
essa interpretação: o PSDB perdeu as
três últimas eleições presidenciais e
durante esse mesmo período o partido
diminuiu em quantidade de prefeitos,
deputados federais e senadores. Para
manter o mito de enfraquecimento do
PSDB é preciso varrer para debaixo do
tapete o fato de que o partido controla
hoje alguns estados importantes da
Federação, tais como São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Goiás e Pará; além de
outros estados com densidade política
e eleitoral menor. É preciso também ignorar que sua candidatura a presidente
em 2010 teve 37%
dos votos vá-

mesmo nas condições
mais adversas, a
oposição ao governo
do PT, seja ela PSDB
ou outra oposição,
tem no mínimo 35%
de votos válidos no
primeiro turno e 42%
no segundo
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lidos em primeiro turno e 44% dos
válidos no segundo.
Aliás, o desempenho eleitoral da
candidatura tucana a presidente merece
um registro especial, posto que o partido
apresentou o pior candidato possível que
fez a pior campanha possível. Não custa
recordar que Serra iniciou a campanha
defendendo mutirões para cirurgias de
varizes, catarata e próstata (ainda bem
que os mutirões não eram para o exame
de próstata), utilizou uma favela cenográfica, prometeu fazer 400 quilômetros de
metrô nas principais capitais brasileiras,
defendeu a renegociação das dívidas das
Santas Casas de Misericórdia, propôs o
13º para o Bolsa Família, além da duplicação do valor do benefício, propôs também dois professores por sala de aula,
defendeu salário mínimo de 600 reais,
atacou as privatizações feitas no governo
do PT, botou Lula em sua propaganda
eleitoral, manifestou-se contrariamente
à redução de impostos e à autonomia
do Banco Central, enfim, realizou uma
campanha sem pé nem cabeça, sem eira
nem beira, e mesmo assim foi capaz
de obter uma votação acima de
40% no segundo turno.
Esse resultado tem
um significado importante, ainda mais
quan-

do consideramos que Lula tinha uma
avaliação de 80% de ótimo e bom,
e a eleição ocorreu em um ano que
a economia cresceu mais de 7% e a
taxa de desemprego foi a menor da
História: mesmo nas condições mais
adversas, a oposição ao governo do
PT, seja ela PSDB ou outra oposição,
tem no mínimo 35% de votos válidos
no primeiro turno e 42% no segundo. Quatro anos antes, em 2006, a
candidatura de Alckmin teve 41,4%
de votos no primeiro turno. Uma proporção somente 2,4% menor do que
a de Serra no segundo turno de 2010.
Os dois resultados apontam em uma
direção bastante clara: há regularidade
do voto presidencial no Brasil. Essa
regularidade beneficia o PT, que vem
tendo sistematicamente mais votos
do que o PSDB. Todavia, essa mesma
regularidade sugere que a eleição é
decidida por 10% a 15% de eleitores
que mudam de voto. São os que já
votaram em Fernando Henrique e que,
por conta da crise de 2002, decidiram
votar em Lula. São eleitores que abandonaram Dilma quando estourou o
escândalo de Erenice. É aí que reside
o risco de qualquer governo.
Já são cinco eleições nas quais a
principal disputa foi entre PT e PSDB.
Em 1994 e 1998 Fernando Henrique
derrotou Lula no primeiro turno. Em
2002 foi a vez de Lula derrotar o candidato do PSDB, fato que se repetiu em
2006. Em 2010 Serra foi derrotado pela
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segunda vez, desta feita por Dilma, do
PT. Com base em tais fatos do passado
a única coisa razoável que podemos
dizer sobre o futuro é que a nossa
expectativa para 2014 é de uma disputa
entre Aécio, pelo PSDB, e um candidato
petista que poderá ser Dilma ou Lula.
Adicionalmente, é possível afirmar que
Aécio terá no mínimo 37% de votos
válidos no primeiro turno. Creio que
a tendência é que ele tenha mais do
que isso pelo fato de ser um político
imensamente mais agregador e carismático do que Serra. O candidato do
PT tende a alcançar pelo menos 42%
de votos no primeiro turno. Trata-se de
uma estimativa pessimista do ponto de
vista do PT, uma vez que Dilma teve em
2010 em torno de 47% de votos válidos.
Essas estimativas conservadoras
reforçam o nosso diagnóstico de que os
eleitores que decidem a eleição ficam em
torno de 15% dos votos válidos. Talvez
um pouco mais, quiçá um pouco menos.
A principal lição disso é que as eleições
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presidenciais brasileiras são extremamente competitivas. Pode parecer hoje
aos analistas políticos que a oposição
está liquidada. Assim é se lhe parece,
diria Pirandello. Porém, a grande força
da oposição está no eleitorado que vota
contra o PT. Repito, a aparentemente
morta oposição estará devidamente ressuscitada com pelo menos 37% de votos
válidos no primeiro turno de 2014. Isso
é equivalente a dizer que se o governo
do PT errar ele vai pôr em sério risco o
seu projeto de permanência no poder.

U

ma evidência adicional da elevada competitividade de nossa
eleição presidencial pode ser
obtida por meio da comparação dos mapas eleitorais de 2006 e 2010. Nos dois
pleitos a mancha azul, em que o PSDB
foi mais forte do que o PT, tem uma
distribuição muito semelhante no mapa.
O mesmo pode ser dito para a votação
do PT representada pelo colorido avermelhado do mapa. Não são necessárias
grandes especulações para saber qual
será a distribuição das duas
manchas em 2104.
É importante
regis-

trar que em todos os países do mundo
acontece a mesma coisa. Na Espanha
a mancha vermelha recorrente fica na
região da Andaluzia, e a azul, no Norte
do país. Na França o vermelho ocupa a
famosa região de Bordeaux, e o azul nunca abandona a faixa central e o Norte do
país em torno de Paris. Na Grã-Bretanha
o vermelho recorrente ocupa a Escócia,
ao passo que o azul fica no populoso
Sudeste do país. Assim, o Brasil é hoje
idêntico aos países desenvolvidos no
que tange à distribuição geográfica dos
votos. Também nisso caminhamos para
o Primeiro Mundo.
Merece destaque nos mapas eleitorais um único município azul no Piauí em
2010. Naquele estado, somente ali Serra
venceu Dilma. Trata-se do município
de Uruçuí. Em 2006 Alckmin também
derrotou Lula em Uruçuí. Esse município, em duas eleições consecutivas, é
um pontinho azul recorrente em meio
a um imenso mar vermelho. No Sul
da Bahia, perto da divisa com Minas
Gerais, há também um município que
deu vitória ao PSDB em duas eleições
consecutivas. Esse município, que está
também cercado por um imenso mar
vermelho, é Vitória da Conquista. Uruçuí
tem uma estrutura econômica e social
bem diferente
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da dos demais municípios do Piauí. Ele
foi ocupado por migrantes do Sul do
Brasil, muita gente do Paraná e de Santa
Catarina. Lá se estabeleceram e desenvolveram uma forte agricultura baseada
no cultivo da soja.
A lição tirada das manchas azul e
vermelha pode ser sintetizada por meio
de uma hipérbole: onde o Estado é mais
forte do que a sociedade o PT tende a
vencer; onde a sociedade é mais forte
do que o Estado o PSDB tende a ser
majoritário. Essa é uma divisão que veio
para ficar. Não apenas 2014 tenderá a
reproduzir os mapas das duas eleições
anteriores, mas é possível prever que
isso acontecerá em 2018, 2022 e assim
por diante. Eis mais uma evidência de
nossa competitividade feroz. A vitória
eleitoral de PT ou PSDB em cada eleição
presidencial vindoura será expressa em
um mapa um pouquinho mais vermelho
ou um pouquinho mais azul.
Para qualquer governo, errar é criar
as condições para perder as eleições. O
governo Dilma erra toda vez que toma
decisões que ponham em risco a vitória
do governo em 2014. O governo Fernando
Henrique errou ao deixar o país caminhar
para o racionamento de energia. Até aquele momento a popularidade do governo
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vinha aumentando de forma sólida. O
racionamento de energia resultou em
recessão, a recessão em perda de poder
de compra, a perda do poder de compra
em queda da popularidade de FH e,
finalmente, a queda de popularidade em
derrota eleitoral de Serra.
A melhor coisa que existe é prever
algo que já tenha ocorrido. Sabemos
hoje que o racionamento foi um erro do
governo Fernando Henrique. Lula, porém, não errou: além de ter sido reeleito
fez a sucessora. Um dos maiores acertos
de Lula diz respeito à terceirização do
combate à inflação. Ele delegou a Antônio Palocci, até quando ele permaneceu
no governo, e a Henrique Meirelles, à
frente do Banco Central. Com isso Lula
ficou livre para cuidar da articulação
política e da comunicação, algo, aliás,
muito eficiente em todo o período que
governou. Os primeiros seis meses do
governo Lula merecem registro em razão
do receituário ortodoxo adotado: aumento de juros e austeridade fiscal. Meirelles
aumentou os juros, Palocci controlou os
gastos, e Lula conduziu a defesa de uma
política econômica que era imagem e
semelhança do governo Fernando Henrique. Haja pragmatismo. Somente Lula
para domesticar

o PT e fazê-lo apoiar uma política inteiramente contrária a tudo aquilo que
defendera no passado. O requinte de
crueldade, por parte de Lula, foi aumentar o superávit primário.

O

PT e seus aliados-satélites devem, hoje, dar graças a Deus
por essa decisão de Lula. Nada
foi mais sábio. Foi um acerto político. A
história veio mostrar que a soma de política monetária ortodoxa com austeridade
fiscal assegurou três anos seguintes de
bonança econômica. Foi por conta disso
que Lula chegou a setembro de 2006,
um mês antes da eleição, com 50% na
soma de ótimo e bom. Essa avaliação
foi mais do que suficiente para que
o petista derrotasse Alckmin por uma
margem de aproximadamente 20 pontos percentuais. Lula acertou em 2003
porque criou as condições para vencer
as eleições de 2006. A popularidade
de Lula em 2006 só atingiu patamares
elevados porque houve aumento de
poder de compra. Só houve aumento
de poder de compra porque o governo
conduziu a economia de tal maneira a
combinar crescimento elevado com inflação baixa. E isso só foi possível porque
os primeiros seis
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meses foram muito duros, foram tudo
aquilo que o PT sempre exorcizou.
O saber político é um saber prático.
Os políticos fazem, com frequência,
referências à História. As leituras prediletas dos políticos são livros de história.
O saber político não se utiliza nem de
números, muito menos de estatísticas.
Lula detém o saber prático de quais
decisões tomar, e como tomá-las, para
ser reeleito. Não apenas Lula. O time
de elite do PT que hoje governa o país
tem várias semelhanças com o time que
esteve com Lula desde 2003 e, em particular, no seu segundo mandato: Dilma,
Mantega, Paulo Bernardo, Fernando
Pimentel, para citar apenas os nomes
do alto clero do partido. Até Henrique
Meirelles foi incorporado ao governo na
25ª hora graças à necessidade de alguém
que toque o que precisa ser feito para
as Olimpíadas.
Todos eles sabem que as medidas
tomadas por Lula nos primeiros seis
meses de seu primeiro mandato foram
cruciais para o sucesso do projeto do
PT. Esses fatos ensinam que contrariar
interesses, mesmo que sejam os do PT,
traz recompensas. Surge então o enigma:
por que Dilma não adotou a mesma
fórmula de sucesso de Lula? Há ainda
nas fileiras tucanas quem considere a
elite política do PT despreparada. Trata-se
de uma avaliação inteiramente equivocada. Mesmo que os tucanos venham a
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ser mais preparados do ponto de vista
formal, talvez haja mais tucanos com
mestrado, doutorado ou mesmo cursos
de graduação de elevada qualidade,
mesmo assim os dirigentes do PT vêm
dando nos últimos anos uma aula de
como se faz política. Por ora não deve
haver dúvidas que em política os dirigentes petistas têm sido mais competentes
do que os dirigentes tucanos. Isso torna
mais intrigante a pergunta acima. Por
que um pessoal bem preparado como o
alto clero petista não escolheu em 2011
seguir o caminho seguro e já aprendido
de 2003? Creio que a resposta possa
ser encontrada nos condicionantes da
conjuntura política.
O ano de 2002 foi marcado pela
crise, 2010 pela bonança. Lula foi o
sucessor de FH, seu principal adversário
político, Dilma sucedeu ao seu principal
aliado. Fernando Henrique acabou o
mandato com pouco menos de 30% de
avaliação na soma de ótimo e bom, Lula
terminou o mandato com 80% nesse
indicador. A taxa de desemprego bateu
a casa de 12,6% no último ano do governo Fernando Henrique, ela ficou em
5,3% no último ano do governo Lula,
aliás, o desemprego mais baixo da série.
A inflação de 2002 ficou em 12,5%, a
de 2010 em menos da metade disso:
5,9%. Fernando Henrique entregou a
Lula a taxa Selic em 22%, Lula deixou
para Dilma a Selic

em 10,75%. Por fim, o crescimento do
PIB no último ano de FH foi de 2,7%;
no último ano de Lula, de 7,5%. Aí está
a explicação para as diferentes decisões
de Lula e de Dilma em seus respectivos
primeiros anos de governo.

L

ula foi eleito contra o governo que
lhe antecedia e assumiu em uma
situação de profunda crise econômica. Dilma foi eleita pelo governo que
lhe antecedia e assumiu em uma situação
de prosperidade e aumento generalizado
do consumo. Lula precisava reverter expectativas, Dilma precisa mantê-las. Lula
precisava mudar, Dilma tem que manter.
Lula precisava conquistar a confiança dos
agentes econômicos, especificamente do
mercado financeiro, Dilma não precisa
disso, o mercado financeiro está de bem
com os BRICs e o Brasil é a letra B da sigla.
Lula e Dilma tiveram formações
políticas diferentes. Para entender quem
é Lula, o melhor guia é o líder da Revolução Russa, Lenin, em seu livro de 1902:
“Que fazer?” Lenin era um feroz crítico
dos sindicalistas, ele afirmava que a luta
sindical era “uma escola de guerra, mas
não era a própria guerra”. Para Lenin, a
consciência sindical era somente uma
consciência burguesa, o sindicalista é
pragmático e se desarma toda vez que sua
categoria profissional tem suas demandas
atendidas pelos
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empregadores. Lula sempre foi o sindicalista pragmático (e pequeno-burguês) de
Lenin. O que Lula realmente sempre quis,
e sempre falou de público, foi permitir
que o operário comprasse o seu carrinho
nem que fosse somente para lavá-lo aos
sábados no portão de casa. Pode-se dizer
que Lula cumpriu o seu desejo.
Para entender quem é Dilma basta
olhar para as pessoas de classe média.
Lê-te a ti mesmo. Quem é de classe média tem algumas convicções, ainda que
poucas, e gostaria de vê-las realizadas
na prática. O mais antigo país de classe
média do mundo, os Estados Unidos,
tem uma população altamente doutrinária e moralista. Nossos hermanos
argentinos protestaram de forma efetiva
contra o corralito porque se trata de uma
população de classe média. A formação
de classe média leva a pessoa a acreditar
em uma doutrina específica, ainda que
seja uma doutrina geral e difusa. Dilma
acredita em alguma coisa, Lula acredita
no pragmatismo.
A fome se juntou à vontade de comer. O Lula presidente herdou do Lula
sindicalista a necessidade de ceder e de
mudar para conseguir o principal objetivo. Lula se tornou presidente em meio
a uma crise e mudou para sobreviver. A
Dilma ex-guerrilheira deixou uma herança para a Dilma presi-
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dente: a necessidade de acreditar em
alguma coisa e implementá-la. Dilma se
tornou presidente em meio a uma grande bonança e se vê empurrada a executar
a ideologia geral de que o governo pode
e deve conduzir voluntariamente a economia. Um parêntese importante: Dilma
é a primeira presidente após 1989 que
vem de dentro do governo, nada menos
do que da Casa Civil. Isso permitiu que
ela tivesse um início dos melhores em
termos de articulação política.

D

entro da categoria de mitos
políticos que vêm e vão pode-se
encaixar as interpretações que
preveem a mexicanização do Brasil. Há
também aqueles que dizem pejorativamente que o Brasil se tornará uma Argentina. No primeiro caso, mexicanizar-se
significa dobrar-se ao domínio de um
só partido por muitas décadas, para ser
exato, por sete décadas. Tornar-se uma
Argentina significa que um dos partidos
importantes pode até ganhar eleições nacionais, mas não completará o mandato.
Isso porque desde 1928 a União Cívica
Radical, todas as vezes que governou, não
conseguiu concluir o mandato. Somente
os peronistas ganham e governam. No
Brasil de hoje a oposição é eleitoralmente
viável. Governar também é viável tanto
para o PT quanto para o PSDB. O motivo
é simples: ao contrário da Argentina, o
Brasil tem um grande e ambíguo partido
de centro, o velho e bom PMDB. A democracia brasileira permite a efetiva
alternância no poder.

A alternância no poder é algo tão
importante e efetivo no Brasil que a
ela podemos atribuir o que em outras
circunstâncias seria considerado mágica.
Comparando-se dois períodos de 15
anos, tivemos cinco presidentes entre
1980 e 1994 e somente dois entre 1995
e 2010. Foram 15 ministros da Fazenda
contra somente três; foram 14 presidentes do Banco Central contra somente
cinco; foram seis moedas entre 1980 e
1994 e apenas uma moeda entre 1995 e
2000. E para fechar com chave de ouro,
tivemos inflação de 730% anuais contra
somente 7% após a eleição de Fernando
Henrique. A ameaça de derrota faz com
que os ocupantes do poder mostrem
serviço, melhorem a vida das pessoas,
sejam realizadores.
É por isso que o governo Dilma escolhe a rota do risco. Ele decidiu não adotar
o receituário de sucesso de 2003. As
circunstâncias políticas, combinadas com
a maneira de pensar de Dilma, levaram-na a optar por uma política econômica
que combata a inflação de maneira mais
gradual, ela escolheu o soft landing. O caminho escolhido por Lula, o hard landing,
é testado e aprovado: dá certo. O caminho
escolhido por Dilma pode dar certo, como
pode não funcionar. Fracassar, do ponto
de vista político, é adotar uma política
econômica que não resulte
em um vigoroso
aumento do

ABRIL• MAio • JUNHo 2011

57

I N S I G H T

4
198

5

14

PRESIDENTES

15

PRESIDENTES
DO BC

730%
poder
de compra nos 12 meses que antecedem
a eleição presidencial. Esse vigoroso
aumento do poder de compra levaria o
governo a ter uma excelente aprovação
medida pela soma de ótimo e bom, e
essa aprovação é convertida em votos no
dia da eleição.
Para que a política econômica de Dilma tenha sucesso, afirmam muitos economistas, não pode haver nem um choque
de preços de commodities para cima nem
os juros norte-americanos podem subir.
Um desses dois acontecimentos poderia,
por meio de uma cadeia de causas e
consequências, resultar no aumento da
inflação. O sucesso do governo depende
muito do calendário. A data-chave é
outubro de 2013: a partir daí, para que o
governo tenha grandes chances de vencer
em 2014, a pipa da economia precisa
empinar. Uma política ortodoxa, à lá Lula
de 2003, minimizaria os riscos externos
sobre o controle da inflação brasileira e
como consequência não ameaçaria, no
ano eleitoral, o aumento do poder de
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compra da população.
Correr riscos é parte da vida. Quando
dá certo, o resultado é extremamente
positivo. Todavia, quando não funciona, a
queda machuca de verdade. Como deixa
muito claro um dito popular, Dilma está
dando sopa para o azar.
Tanto isso é verdade que o governo
vem dando sinais de que poderá vir a mudar a política econômica e utilizar mais os
juros para combater a inflação. Podemos
imaginar o seguinte cenário: o governo
admite que a inflação não cede o tanto
quanto seria necessário e modifica a política econômica. Ele faz isso no decorrer
de 2012. Todavia, ao deixar para mais tarde
para tomar as medidas realmente duras
que têm efeito inquestionável no controle
da inflação, o governo pode entrar no ano
pré-eleitoral, 2013, com a economia em
baixa e isso pode deixar sequelas em 2014.
É preciso esquecer as eleições municipais.
O alto clero da política sabe que país é
país e município é município. As eleições
municipais são decidias em razão do
desempenho do prefeito em exercício no
enfrentamento dos problemas locais, tais
como saúde, transporte público e educa-

MINISTROS
DA FAZENDA

1

MOEDA

7%

DE INFLAÇÃO
ANUAL

ção
básica. A eleição
presidencial é decidida pela situação da
macroeconomia.
Neste exato momento pode ser que
estejamos presenciando um erro político:
a escolha de medidas macroprudenciais
para combater a inflação. O mais importante agora é que o governo tomou um
risco desnecessário, ainda mais quando
sabemos que Lula já trilhou por esse
caminho e utilizou uma política comprovadamente acertada. Estamos no mundo
da política em que o erro é condicional.
Assim, saberemos apenas se essa escolha
é errada ou não em 2014. Se a oposição
vencer, Dilma terá errado; se ela for reeleita ou Lula voltar à combinação, em 2014,
de crescimento econômico com taxa de
desemprego e inflação, terá sido suficiente
para manter o PT no poder. Assim, Dilma
terá acertado. As sementes do sucesso ou
do fracasso futuro foram plantadas agora.
Quem viver verá.
alberto.almeida@institutoanalise.com

O articulista é diretor do Instituto Análise

DAFRA
CITYCOM 300I

Imagem meramente ilustrativa.

Rodas de liga leve e aro 16”
Freio a disco (traseiro e dianteiro)
Painel digital completo

TEM SEMPRE UMA CONCESSIONÁRIA

DAFRA PERTO DE VOCÊ

PRA
FRENTE
E OUE
SE RODA
daframotos.com.br

Respeite a sinalização de trânsito.

UMA NOVA CATEGORIA
DE SCOOTER: POTENTE.
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Convite ao

corpo
Tudo o que sustenta. Apneia. Sonata. Vertigem.
São quatro diferentes trabalhos, mas que
integram um mesmo universo de interesse
da artista visual Milena Travassos. Com
ações de caráter performático ou gestos
aparentemente simples, mas com alguma

mise-en-scène, as cenas são desnaturalizadas,
produzidas e executadas em videoinstalações.
Milena nasceu em Recife, faz pesquisas no Rio
de Janeiro e trabalha em Fortaleza.
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tudo o que

sustenta
Madrugada; água, terra, gesto, pele.
Vértebras em avesso,
estranheza e simplicidade.
Corpo sensível.
Despertando.
Conjurado pela metade entre o mundo onírico e o real,
entre o mundo noturno e o diurno;
entre o sono e o despertar.
A ablução desperta apenas a superfície do corpo,
enquanto que as suas camadas mais profundas permanecem
ainda em recolhimento.
Nesse estado, o onírico e o real se tocam.

Frame do vídeo
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Frame do vídeo

apneia
Inércia, deriva.
Garrafas de vidro flutuam acolhidas em águas,
filtros transparentes, passagem de luz,
lentes não desvendam o enigma.
Corpo em desaparecimento,
submerso na água,
é matéria sutil.
Outro, tinge-se na paisagem,
corpo: água, garrafas de vidro, luz, sombra.
Em cada garrafa, fragmento e sopro.
Fôlego sem fim.
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Sonata
Um convite.
Irmanada com o poço-lago,
em hora surda, clara e perigosa.
A escutar sinos,
tilintar de vidros.
Sons agudos: violinos?
Sono, morte e nascer.
O véu da transparência nunca será removido,
Não turvar o olho.
Desejo e sentir; toda ideia é depois.
Experiências revolvidas,
agora, este novo hábito.
Indócil antepassado.

Frame do vídeo

Foto: Alexandre Veras
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Foto: Rúbia Mércia

vertigem

milena_travassos@hotmail.com

Milena Travassos é mestre em
Filosofia, com especialização
em Audiovisual em Meios
Eletrônicos pela Universidade
Federal do Ceará e doutoranda em
Comunicação e Cultura na UFRJ

Movimento, beleza dinâmica;
graça.
Como toda natureza intermediária, matéria
e espírito, entre céu e terra;
passagem.
Alguém balança sobre um poço,
balança sobre a água, sob o céu.
Por cima da água ainda a toca.
Imagem e cópia,
um gesto contíguo.
Brincadeira singela, despretensiosa, infantil.
Renovar o velho,
haveres da infância.
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inimigos,

inimigos,

armas à parte
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pós mais de 20 anos do término

Estados Unidos: Atual potência militar hegemôni-

da Guerra Fria, ao contrário do

ca. Seus gastos militares, apesar de estarem em leve

que se poderia imaginar, muitos

declínio relativo, representam 43% do total mundial3.

países continuam produzindo ou comprando cada

Após o longo período de corrida armamentista com

vez mais armamentos. Somente em 2010, o valor to-

a União Soviética, esteve envolvido em guerras pra-

tal dos gastos militares mundiais chegou a US$ 1,63

ticamente ininterruptas até os dias atuais: somam-se

trilhão, o que representa um aumento de cerca de

os oito anos da “Doutrina Bush”, os investimentos

50% desde o ano 2000 .

na Guerra contra o Terrorismo desde 2001 e chega-

1

Segundo a teoria da balança de poder , o fim do

mos a significativos 81% de aumento4 dos gastos

sistema internacional bipolar (EUA x URSS), em vigor

na primeira década do século XXI. O tabuleiro, que

desde o término da II Guerra Mundial até a queda do

já estava cheio de peças com as cores do “Tio Sam”

Muro de Berlim, deu lugar a um provisório e instável

espalhadas por todos os continentes, recebe mais

sistema unipolar, centrado nos EUA. O antigo sistema

uma grande leva, concentrada no país e distribuída

proporcionava estabilidade devido ao congelamen-

pelo mundo.

2

to de poder resultante, em que cada polo controlava

África, América Central e Oceania (exceto Aus-

seus aliados. Um novo equilíbrio somente será al-

trália): Por representarem, juntos, menos de 3% dos

cançado quando chegarmos a um sistema multipolar,

gastos militares mundiais, possuírem fracos desem-

com várias potências ou blocos regionais dividindo

penhos econômicos e sem expectativa de alteração

equanimemente o poder. Até lá, assistiremos à ascen-

desse quadro no futuro próximo, essas regiões pos-

são de novas potências, que poderá ocorrer de forma

suem pouca relevância no cenário global. Colocaremos

pacífica ou não.

uma peça por região no tabuleiro.

Para entendermos o que se passa no mundo hoje

América do Sul: Região historicamente pacífica

em termos de poder militar e quais são as potências as-

e sem a presença de ameaças iminentes. Entretan-

cendentes, imaginemos o conhecido tabuleiro do jogo

to, registrou o maior aumento de gastos militares

“War” com suas peças representado o valor das Forças

em 2010 (5,8%)5. E as compras de armas já haviam

Armadas. Uma análise objetiva de cada região nos revela:

crescido 150% entre 2004-2009 na comparação com

1. Fonte: Press release Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2011.

3. Fonte: SIPRI – Yearbook 2010.

2. Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. Nova York: Mac
Graw Hill, 1979, p.118.

5. Fonte: Press release SIPRI, 2011.

4. Fonte: SIPRI – Yearbook 2010.
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o período entre 2000 e 2004, enquanto no mundo

Oriente Médio: Região mais conflituosa do mundo

o aumento foi de apenas 22% . Um acréscimo que

nos últimos 60 anos em virtude da rejeitada criação

à primeira vista pode parecer surpreendente, mas

do Estado de Israel pelos países árabes e de possuir

está associado, principalmente, a dois eventos: às

as maiores reservas de petróleo do mundo. Foi palco

aspirações de uma presença regional e internacio-

de diversos confrontos interestatais, como as guerras

nal mais forte, como é o caso de Brasil e Chile, en-

árabe-israelenses, Irã-Iraque, as duas guerras do Ira-

quanto Venezuela e Colômbia, outros dois países

que, além do interminável conflito de baixa intensida-

de maiores gastos, apresentam indícios de corrida

de entre Israel e palestinos. Hoje, a nuclearização do

armamentista.

Irã é a fonte principal das tensões na área. Os gastos

6

Parte do aumento também se deve à necessidade

militares subiram nos últimos 10 anos, mas com algu-

de atualização do armamento, já obsoleto, possibi-

mas interrupções causadas pela recessão econômica

litada pelo crescimento econômico que a região ex-

de 2008 e oscilações no preço do petróleo, principal

perimentou nos últimos anos. Em termos absolutos,

recurso dos países da região. A concentração de pe-

porém, os gastos e o poderio militar ainda são mo-

ças nessa pequena parte do tabuleiro já era grande

destos frente à Ásia, à Europa e ao Oriente Médio. O

e mais um punhado é colocado.

tabuleiro recebeu mais algumas peças nessa região,
mas o total acumulado não é grande.

Ásia: Neste continente, inverteremos a ordem. O
tabuleiro recebe grande quantidade de peças, em es-

Europa: Após os EUA, é a região de maiores gas-

pecial da China, da Índia e em diversos países do sul e

tos e que inclui boa parte das potências militares do

Sudeste da Ásia. O aumento de peças é tão significativo

globo, como Rússia, França, Reino Unido, Alemanha

em comparação ao resto do mundo que surpreende

e Itália. Esses países possuem tecnologia militar de

os jogadores e os questionamentos logo aparecem.

última geração e concentram grandes empresas pri-

Quais são as suas origens? A deflagração de conflitos

vadas de armamento, cujas vendas para o mundo ge-

é iminente? Para chegarmos a essas respostas, anali-

ram lucros extraordinários. Porém, o poderio militar

saremos o histórico da atual corrida armamentista no

do continente se encontra estagnado. Na realidade,

continente, os principais contenciosos existentes e a

os gastos militares até decresceram 2,8% em 2010 .

relação com a potência hegemônica atual.

7

A recessão econômica em 2008 foi a principal causa
e afetou os orçamentos dos países com economias
mais instáveis como as do Centro e Leste europeu. As

Na década de 90, após o fim da estabilidade pro-

potências do continente permanecem com uma ten-

porcionada pelo equilíbrio de poder do período da

dência de leve aumento dos orçamentos de defesa,

Guerra Fria, os países asiáticos aliados capitalistas se

parte em virtude dos gastos advindos da participação

viram diante de um possível desengajamento norte-

em conflitos e operações da paz das Nações Unidas.

-americano da região. No caso do surgimento de al-

A Aliança Militar que representa o continente, a

gum conflito, o que não era improvável em face da

OTAN , mesmo envolvida em conflitos no Afeganistão

grande quantidade de contenciosos não resolvidos,

e, recentemente, na Líbia, depara-se com uma crise de

uma pergunta deixou muitos países inseguros. Será

identidade e procura redefinir suas estratégias para

que os porta-aviões realmente virão?

8

justificar a existência. O tabuleiro está cheio de peças,
mas não há alteração significativa.
6. Fonte: SIPRI – Yearbook 2010.
7. Fonte: Press release SIPRI, 2011.
8. Organização do Tratado do Atlântico Norte.
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Outra mudança decorrente do final da Guerra Fria,
a lógica da transferência de armas das superpotências
para seus aliados ideológicos cessou e passou a vigorar a lei de mercado. Neste contexto, os denominados
Tigres Asiáticos, com o vigor de suas economias, as-
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gastos
militares
por
região
REGIÃO
ÁFRICA
África do Norte
África Subsaariana
AMÉRICAS
América Central
América do Sul
América do Norte
ÁSIA
Leste da Ásia
Sul da Ásia
Ásia Central
OCEANIA
Austrália
EUROPA
Leste da Europa
Europa Central e Oeste
ORIENTE MÉDIO

GASTOS EM US$ BILHÕES
27.4
10
17.4
738
5.6
51.8
681* (EUA – 661)
256
210
44
(dados não fornecidos)
20.4
19
386
60
326
103

Fonte: SIPRI –Yearbook 2010
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sumiram o topo da lista como maiores importadores

do escoamento da produção. Como a grande parte do

de armamentos, com destaque para Taiwan .

comércio é realizada por navios, as linhas de comunica-

9

China e Índia, ainda no início de suas expansões

ção marítimas da região passaram a possuir alto valor

econômicas, aproveitaram os tempos difíceis da Rús-

estratégico. Somente no Mar da China Meridional e no

sia e adquiriram grande quantidade de armamento

Estreito de Malacca11 flui, anualmente, cerca de metade

da extinta União Soviética a baixos preços.

do tráfego marítimo mundial. A demanda por recursos

O

energéticos também se elevou e os contenciosos existentes se acirraram na luta por áreas marítimas onde
Japão, estagnado economicamente e

se concentram reservas de petróleo e gás.

limitado constitucionalmente a possuir

Nesse contexto, o aumento dos gastos militares na

Forças Armadas de autodefesa, não

Ásia nos dez primeiros anos do milênio foi de 67%12,

participou dessa corrida. Entretanto, mesmo com o

pela segunda década consecutiva o maior dos conti-

orçamento de defesa restrito a 1% do PIB há décadas,

nentes. Além dos motivos expostos, a contínua aqui-

a segunda economia do mundo possui armamento

sição de armas por um país desperta o dilema de se-

moderno, tropas bem treinadas e conta com a pro-

gurança13, onde os vizinhos se sentem ameaçados e

teção extra dos EUA, que possuem uma base no país

também compram armamentos. O país que originou

e um acordo de cooperação militar.

a corrida, percebendo os demais se armarem, confir-

No momento em que a China começou a concretizar seu processo de reunificação (iniciado com a

ma sua política original como correta e adquire ainda
mais, criando um ciclo vicioso.

devolução de Hong Kong em 1997) e os Tigres ten-

A corrida armamentista na Ásia está ocorrendo em

taram consolidar seu desenvolvimento em moldes

uma escala e velocidade não vista desde os tempos

autônomos, prosseguiu a crise japonesa e ocorreu

da Guerra Fria.

o terremoto financeiro nos países mais vinculados e
dependentes dos EUA.

A China e os principais contenciosos da Ásia

Embora o volume de compras de armas tenha di-

O contínuo crescimento do poder militar chinês,

minuído sensivelmente devido à redução de poder

maior ainda do que o já grande crescimento eco-

aquisitivo das moedas (asiáticas) no mercado mundial

nômico que segue há duas décadas, é sem dúvida a

de armas, o peso interno de seus gastos militares não

maior fonte de tensão no continente. A desconfiança

declinou. De fato, a única região em que houve um

externa sobre os reais interesses neste rearmamento

irrefreável crescimento foi a Ásia, onde os gastos mi-

é, hoje, o cerne da questão. A falta de transparência

litares cresceram 27% durante esta década .

na divulgação dos gastos militares, que podem ser

10

Na primeira década do milênio, passados os efei-

até 45% maiores do que os informados, é um sinal

tos da crise asiática, China e Índia experimentaram um

do modus operandi chinês e dá margem a especula-

forte crescimento econômico. A despeito da nova crise

ções como a adoção de uma política expansionista e

econômica de 2008, muitos países asiáticos também

a dissuasão das forças norte-americanas da região.

obtiveram boas médias de crescimento, com destaque
para o Vietnã. A consequência direta foi a demanda por
recursos naturais, que precisam ser importados de onde
houver oferta (Brasil é um exemplo) e a necessidade
9. Ayoob, Mohammed. The Third World Security Predicament. Londres: Rienner, 1995, p.145.
10. Fonte: SIPRI – Yearbook 1999.
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11. Situado entre a Malásia e a ilha de Sumatra (Indonésia), o estreito, em sua menor extensão, possui 2.8km, o que representa uma
vulnerabilidade estratégica em razão da facilidade de bloqueio e
consequente interrupção do comércio marítimo. O tráfego de navios petroleiros no estreito é maior do que o do Canal de Suez e
do Panamá juntos.
12. Fonte: SIPRI – Yearbook 2010.
13. Conceito criado por John Herz em seu livro Idealist internationalism and the security dilemma.
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lar, a longo prazo, ao poder militar norte-americano.

ta que seu crescimento militar é decorrente de vários
fatores, entre eles:

China x Taiwan

- A necessidade de modernização e informatização

Taiwan ou Formosa (denominação ocidental) é uma

de suas Forças Armadas, em face da falta de investi-

ilha localizada na costa sudeste da China que nos úl-

mentos no passado;

timos cinco séculos foi dominada por diversos países

- Problemas internos de províncias revoltosas no

(Holanda, Espanha, China e Japão, nessa ordem). Ao

Tibete e Xinjiang, e a questão da anexação de Taiwan;

final da II Guerra Mundial, retornou às mãos sínicas. Em

- O ambiente de insegurança externo aliado à si-

1949, por ocasião da revolução comunista, o governo

tuação geopolítica e à geografia do país a obrigam a

em vigor, liderado por Chiang Kai-Shek, foi derrota-

possuir forças de “defesa”; e

do pelo Exército Vermelho de Mao Tsé-tung na área

- Necessidade de investimentos e capacitação das

continental, mas manteve posição em Taiwan. Desde

Forças Armadas em formas não tradicionais de segu-

então, a República Popular da China considera a ilha

rança decorrentes das novas demandas do mundo

uma província renegada com um governo ilegítimo

atual (Guerra Cibernética, por exemplo).

e negocia o retorno ao seu domínio.

A China se surpreendeu com o potencial bélico de
alta tecnologia norte-americano mostrado na Guerra
do Golfo em 1991, e iniciou um longo processo de

aiwan, por sua vez, mantém sua postura

modernização de suas Forças Armadas. Com a argu-

soberana, porém sem declarar a indepen-

mentação prioritária da retomada de Taiwan, balizou

dência da China. A ilha não possui repre-

seus programas de desenvolvimento em armamento

sentatividade nas Nações Unidas, mas tem conseguido

ofensivo, como os variados sistemas de mísseis, sub-

armar-se (a despeito das pressões chinesas a qualquer

marinos (nucleares e convencionais), aeronaves de

país que tente vender armas à ilha, principalmente sub-

combate, meios anfíbios14 e até um navio-aeródromo15.

marinos) para sua autodefesa. O principal fornecedor

Entretanto, essa capacidade pode ser direcionada para

são os Estados Unidos, que adota uma política ambígua,

qualquer outro teatro de operações.

não considerando a ilha um país independente, mas

A posição insular de Taiwan, as atuais demandas

vende armamento, estimula e orienta a formação do

estratégicas nos mares próximos e o provável dese-

seu poder militar, além de demonstrar força quando a

jo de negar o acesso à força naval dos EUA na Ásia

situação política se agrava. Em 1996, os EUA enviaram

obrigaram a China a reorientar sua prioridade para

forças navais nucleadas em dois navios-aeródromos

a Marinha, a despeito da longa e histórica tradição

para o estreito em retaliação a um exercício de mísseis

terrestre de suas Forças Armadas.

realizado pela China para intimidar Taipei.

Os altos investimentos no desenvolvimento de tec-

As Forças Armadas de Taiwan são bem equipadas,

nologia militar própria, no que se destaca a voltada

contam com um respeitável orçamento de defesa (em

para o ambiente espacial, com lançamentos de satélites

torno de US$ 10 bilhões) e, por serem parceiros pre-

de comunicação e vigilância bem-sucedidos e outros

ferenciais norte-americanos, incluem armamento de

programas mais ofensivos, mostram-nos o potencial

última geração em seu arsenal, como aeronaves de

chinês para atingir o status de potência e de se igua-

combate (F-16), helicópteros, navios e vários siste-

14. Meios navais com capacidade de projeção de poder sobre terra,
como os empregados no desembarque na Normandia na II Guerra
Mundial.
15. Ou porta-aviões. De origem ucraniana, o navio está sendo reparado há anos e tem previsão de prontificação em 2011.

mas de mísseis, incluindo os mísseis Patriot16. A Chi16. Mísseis superfície-ar cuja função principal é a defesa antimísseis
balísticos. Foi empregado na Guerra do Golfo para defesa de Israel
e Arábia Saudita conta os mísseis Scud iraquianos.
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mísseis balísticos na região do estreito e continua a
modernizar-se e a crescer em uma escala muito maior
do que a ilha. Esse desbalanceamento de forças é
inevitável e tende a aumentar no futuro próximo, o
que eleva a percepção de insegurança para os que

G desejam a independência de Taiwan.

63

Entretanto, os crescentes laços econômicos e a

identidade cultural existentes podem levar a uma
solução pacífica. A China é o maior parceiro econômico de Taiwan e os investimentos da ilha na China
e vice-versa são cada vez maiores.

China x Índia
Somente pela grandeza e proximidade, esses dois
países já merecem nossa atenção: representam quase
40% da população mundial, com dimensões continentais, crescimento econômico acelerado na última
década, membros do seleto grupo dos detentores
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de armas nucleares e possuem mais de 3.000km de

dependência de tecnologia militar externa e adotou

fronteira comum na região do Himalaia.

políticas de desenvolvimento da indústria nacional de

Assim como a China, o aumento dos gastos militares indianos impressiona: 70%17 na primeira década do

armamento. Existem programas para a construção de
submarinos e navios-aeródromos nacionais.

século XXI e, nos últimos cinco anos, ultrapassou a Chi-

Por outro lado, a crescente interação comercial

na como maior importador de armamento do mundo.

entre os dois países, que elevou a China a ser o maior

A Índia, não obstante o grave contencioso com

parceiro econômico, e a aproximação política, incluindo

o Paquistão na disputa pelo controle da região da

o apoio chinês para a aspiração indiana de possuir um

Caxemira desde 1947, agora disputa espaço com

assento permanente no Conselho de Segurança das

o vizinho rival para aumentar sua esfera de influên-

Nações Unidas, podem amenizar as tensões e gerar

cia além-mar a fim de manter seu também vigoroso

um ambiente de cooperação.

18

crescimento econômico.
O último conflito entre os países se deu em 1962,

Coreias

quando a China anexou terras e o Tibete na região

A atual divisão da península coreana no paralelo 38º

do Himalaia, em uma operação que demonstrou a

é resultante da derrota japonesa19 na II Guerra Mundial,

superioridade militar chinesa e humilhou os india-

com tropas norte-americanas ocupando a parte sul e

nos. Esse conflito territorial ainda não foi resolvido e

as soviéticas ao norte. Após fracassadas tentativas de

a Índia defende a autonomia do Tibete, acolhendo o

reunificação, no contexto bipolar da guerra fria, a Coreia

seu líder, Dalai Lama. Qualquer aumento de tensão no

do Norte invade a do Sul em 1950 e dá início a um con-

local impacta diretamente nas relações sino-indianas.

flito que perdurou 3 anos e até hoje não foi resolvido.

A disputa dos dois famintos gigantes por recursos

Além da ajuda material soviética, o Norte contou com

naturais na mesma área de influência pode gerar atri-

o apoio do exército chinês. Já o Sul contou com tropas

tos. A Índia vê com preocupação a potencial influência

das Nações Unidas, principalmente norte-americanas.

chinesa nas linhas de comunicação marítimas do Oce-

Esta pendência da II Guerra Mundial é, até hoje, o

ano Índico, caminho comum para as fontes de recur-

conflito de maior potencial de deflagração na Ásia. A

sos energéticos e de commodities da África e Oriente

situação piorou quando a Coreia do Norte, em 2006,

Médio. A China, a despeito da mencionada moderni-

conduziu, com sucesso, testes com armamento nuclear,

zação e expansão de sua Marinha, vem financiando e

após anos de desenvolvimento de um oculto progra-

construindo portos no Paquistão, Sri Lanka, Bangla-

ma nuclear para enriquecimento de urânio. Por outro

desh e Mianmar, além de fornecer ajuda econômica e

lado, acredita-se que a capacidade de lançamento

militar a esses países, lindeiros ao Oceano Índico. Para

dessas armas seja bastante limitada.

se contrapor a essa ascendente “ameaça”, os indianos

Rusgas nas fronteiras terrestres e marítimas são fre-

alteraram os rumos de sua estratégia de defesa. O Pa-

quentes. Somente em 2010, dois graves engajamentos

quistão, com problemas sociais internos e econômicos,

ocorreram e elevaram as tensões a níveis alarmantes.

não mais representa a mesma ameaça de outrora. Es-

Em março, um navio de guerra sul-coreano explodiu

se novo contexto levou a uma alteração de priorida-

e afundou matando 46 tripulantes quando navegava

de das forças terrestres para a Marinha e Força Aérea.

próximo à fronteira entre os dois países. O governo

Assim como o Brasil, a Índia vem tentando diminuir a

de Seul atribuiu o afundamento ao lançamento de um
torpedo por um submarino norte-coreano, mas o go-

17. Fonte: SIPRI – Yearbook 2010.
18. Após a independência da Índia e Paquistão do Reino Unido,
dois terços desta região, de maioria muçulmana, ficou sob domínio
indiano e o Paquistão reivindica o controle total.

verno de Pyongyang nega o fato. Outro incidente grave
19. O império japonês havia anexado a península em 1910.
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ocorreu em novembro, durante um exercício militar

de parada. O capitão do barco foi preso e somente

sul-coreano, os tiros teriam atingido águas territoriais

liberado após entendimentos entre os dois países. Foi

vizinhas. Os norte-coreanos retaliaram atacando a ilha

um grave incidente com retaliações diplomáticas da

de Yeonpyeong, causando 4 mortos, 19 feridos e se-

China, que, em seguida, declarou a intenção de con-

veros danos materiais. Houve troca de tiros, a Coreia

duzir pesquisas unilaterais para explorar campos de

do Sul enviou aeronaves de combate para a área, mas

gás nessas contestadas águas. O Japão protestou, pois

o incidente não evoluiu.

já estava acordada, desde 2008, a condução conjunta

O contencioso extrapola as Coreias. A China, histó-

dessas pesquisas.

rica aliada norte-coreana, bloqueia todas as possibilidades de sanções mais severas por parte das Nações
Unidas e minimiza as ocorrências, o que encoraja o
frequente “mau comportamento” de Pyongyang. Em

ecentes pesquisas de opinião rea-

contraponto, os Estados Unidos mantêm sua base militar

lizadas no Japão mostraram uma

na Coreia do Sul, o que equilibra as forças na região.

crescente deterioração da imagem

Entretanto, o governo de Seul, temendo a ascensão

da China, com a maioria da população percebendo-

militar chinesa e a consequente redução da influência

-a como uma ameaça e desconfiando de seus reais

norte-americana, vem aumentando o orçamento de

interesses. O governo também não está indiferente.

defesa nos últimos 10 anos e possui projetos de lon-

Com a evolução da situação militar regional, revisou,

go prazo para modernização de suas Forças Armadas,

em 2010, a Estratégia de Defesa do país. A diferença

principalmente de submarinos, navios e aeronaves.

desta revisão para a última, realizada em 2005, é justamente a orientação para a estabilização do ambiente

China x Japão
A rivalidade entre China e Japão é histórica. Somen-

de segurança na região Ásia-Pacífico. Além da China,
a ameaça nuclear norte-coreana é relevante.

te nos dois últimos séculos, os países se envolveram

O Japão ainda se vale da colaboração militar nor-

em sangrentos conflitos: duas guerras (1894-1895 e

te-americana para manter o equilíbrio de forças na

1937-1945 – Quando ocorreu o massacre de Nan-

região. Todavia, o Ministério da Defesa, em dezembro

quim ), invasão japonesa na Manchúria (1931-1932)

de 2010, estabeleceu planos para a aquisição de novos

e a Batalha de Xangai (1932). Após o longo período

armamentos, entre os quais submarinos, navios, aero-

de congelamento das hostilidades proporcionado pela

naves de combate e helicópteros. Já são os efeitos da

Guerra Fria, um contencioso territorial eleva novamen-

nova estratégia de defesa e, provavelmente, de uma

te as tensões entre os dois países.

análise prospectiva de que os EUA não permanece-

20

Um grupo de ilhas inabitadas (Senkaku) situado

rão para sempre.

no Mar da China Oriental e próximo a Taiwan é reivindicado pelos dois países. As ilhas em si não têm valor

China x Sudeste Asiático

econômico, mas de acordo com a Convenção das Na-

Assim como na disputa pelas ilhas Senkaku, a Chi-

ções Unidas sobre o Direito do Mar, os recursos vivos

na disputa com vários países do Sudeste Asiático a

e não vivos como peixes e campos de gás encontra-

soberania sobre pequenas ilhas no Mar da China Me-

dos em águas adjacentes e no subsolo marítimo são
de direito exclusivo do Estado que detém o território.
Em 2010, um barco pesqueiro chinês colidiu com
dois navios da Guarda-Costeira japonesa nas proximidades das ilhas, após não ter obedecido à ordem
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20. Em 1937, a cidade chinesa Nanquim foi invadida pelos japoneses e
sua população foi massacrada. Além dos milhares de estupros, estima-se que o número de mortes tenha chegado a 300.000, quantidade
maior do que as decorrentes dos ataques nucleares a Hiroshima e
Nagasaki juntos. Os chineses têm grande ressentimento desse episódio e reivindicam desculpas formais do governo japonês até hoje.
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ridional, próximas a importantes rotas comerciais, com

09

o subsolo marítimo rico em petróleo e gás natural, e
as águas adjacentes salpicadas de peixes.
Vietnam, Taiwan e China reivindicam a posse do
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arquipélago de Ilhas Paracel, formado por uma série
de rochas, recifes e porções de terra, situado a 400km
a leste da costa do Vietnam. Até 1974 as ilhas eram
partilhadas, mas, após um breve conflito, a China tomou posse de todo o arquipélago.
Nos últimos anos, a China tem se mostrado mais
agressiva ao declarar o controle sobre a região – detendo pescadores vietnamitas, aumentando o patrulhamento marítimo e impedindo que as empresas de
petróleo estrangeiras operem com o Vietnã. As tensões
se elevaram em 2010 quando os sínicos anunciaram
planos para desenvolver o turismo nas ilhas. O Vietnã
trabalha duro nos bastidores atrás do envolvimento
de outros países nas negociações, para que a China
precise barganhar em um cenário multilateral com
todas as nações do sudeste asiático que reivindicam
territórios no Mar da China Meridional. A união de esforços é a melhor estratégia para enfrentar o gigante.
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Filipinas, Malásia, Vietnam, Taiwan e a China também

das vitais e intensas rotas marítimas contribuem para a

disputam, pelos mesmos motivos, a soberania das Ilhas

deflagração de atritos e explicam a corrida armamentis-

Spralty, situadas entre esses países no Mar da China

ta naval, especialmente por submarinos. Estima-se que

Meridional. As águas adjacentes também foram palco

mais de cem unidades serão incorporadas nos próximos

de rusgas marítimas iniciadas pela Marinha chinesa.

20 anos nas diversas Marinhas da região. É importante

Malásia e Vietnã, sem condições de alcançarem o

ressaltar a grande capacidade de ocultação desse meio e,

equilíbrio de forças com a China, procuram investir na

mesmo com o estado da arte da tecnologia e das táticas

melhor arma capaz de dissuasão nesse contexto de

antissubmarino, ainda é uma tarefa árdua encontrá-lo.

disputas marítimas: submarinos. O Vietnã acertou a

Essa característica pode ser utilizada para ataques a na-

compra de 6 unidades convencionais com a Rússia e

vios, militares ou não, plataformas de petróleo e gás ou

a Malásia adquiriu 2 modernos submarinos franceses.

qualquer instalação de valor estratégico sem a certeza

Até as Filipinas, que não possuem esse meio naval, já

da autoria, como foi, provavelmente, o caso da corveta

almejam adquiri-lo até 2020.

sul-coreana afundada em 2010.
Mas o mundo atual é bem mais complexo e não

Conclusão

pode ser representado somente por um tabuleiro de

A segurança energética, em face da futura escassez

“War” onde se comparam as forças militares. Podemos

das reservas de petróleo e gás mundiais, e a segurança

fazer uma pequena modificação em um ditado po-

das comunicações marítimas, que permite a importação

pular para entender as relações interestatais de hoje

de recursos vitais e o escoamento da produção, são

na Ásia: “inimigos, inimigos, negócios à parte”. Brin-

questões de alto valor estratégico na Ásia de hoje e do

cadeiras à parte, o conceito da interdependência21

futuro próximo. Adicionando ao caldeirão as disputas

formulado por Joseph Nye e Robert Keohane, no fi-

territoriais históricas ainda latentes e que antagonizam

nal da década de 70, pode nos dar esperança de uma

os EUA, seus aliados regionais e a China, começamos a

solução pacífica no continente. Os autores sustentam

entender as origens da presente corrida armamentista

que, devido à crescente interligação das economias

asiática. Envolvida direta ou indiretamente em todos os

nacionais, os acontecimentos em um país têm efei-

principais conflitos atuais, a China assume o papel prin-

tos concretos sobre outros e tornou mais complexa

cipal de irradiador de tensões, com uma política externa

a forma como as decisões políticas são tomadas. A

agressiva, gastos militares acima de seu já espantoso

denominada interdependência complexa decresce o

crescimento econômico nas últimas duas décadas e a

uso da força como forma de resolução de divergên-

decorrente possibilidade de dissuasão do poder militar

cias pelas próprias perdas decorrentes da interrupção

norte-americano na região.

do comércio e os gastos de guerra.

O ciclo vicioso de aumento do poder bélico cau-

Nos próximos anos, poderemos assistir de longe

sado pelo contínuo processo de desbalanceamento

à evolução dos acontecimentos nesse continente em

de forças entre os países gera também um perigoso

ebulição, onde a instabilidade resultante da ascensão de

efeito colateral. Pequenos incidentes e provocações

uma nova potência não cessará enquanto a balança de

envolvendo meios militares em áreas de atrito podem,

poder do sistema internacional não atingir o equilíbrio.

facilmente, escalarem e se tornarem graves crises diplomáticas, como os diversos casos ocorridos em 2010.
A geografia do Sul e do Sudeste asiático, com a presença de inúmeras ilhas, a complicada delimitação de
fronteiras marítimas para repartição dos direitos econômicos exclusivos nos mares da região e as vulnerabilidades
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21. Keohane, R.O.; Nye, J. Power and Interdependence: World Politics
in Transition. Boston: Little, brown and Company, 1977.
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e um

risco
Este artigo é sobre avaliação dos níveis de
segurança no Brasil. Pública, alimentar, social, do trabalho? Não. É sobre segurança das
populações civis, na sua interpretação mais
ampla, amparada pela Constituição Federal.
Segundo seu artigo 5º “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade”1. Portanto tudo o
que coloca em risco a vida ou a integridade
dos cidadãos que residem no país é de interesse para esta análise, sendo necessário então
definir a que Brasil me refiro e como é possível mensurar o risco de viver aqui.
1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil,
1988. Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 56 de
20 de dezembro de 2007. Disponível em <http://www.senado.
gov.br/SF/legislacao/const/con1988/CON1988_20.12.2007/
index.htm>
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e início volto meus
olhares para a Região Norte, nos séculos XVI e XVII.
Diante de uma esparsa presença
portuguesa, estes rincões conheceriam animação somente com
os franceses. Seus projetos de
colonização, embora pouco longevos, dariam origem à cidade
de São Luís e a episódios dignos
de registro como a viagem de índios tupinambás para a França e a
produção de um livro cuja publicação fora frustrada por motivos
políticos - mas que veria sua reedição no Brasil em 2009, a partir
do único exemplar salvo da destruição.
Sob uma colonização que
seguiria periférica aos grandes
ciclos econômicos e centros político-culturais do país, esta vasta
região que engloba hoje estados
do Norte e parte considerável no
Nordeste, seguiria um caminho
distinto de (sub)desenvolvimento. Tomemos por empréstimo
dois parágrafos do livro de 1860
“Memórias para a História do
Extincto Estado do Maranhão”,
do Padre José de Moraes, como
oportuna ilustração:

“O Imperio do Brazil se
compõe de duas grandes regiões, bem discriminadas em
qualquer carta geographica,
que constituirão duas grandes colonias da Monarchia
Portugueza. Huma a do Nor80

GULAG BRASILEIRA

INTELIGÊNCIA

te ou Amazonica, antigamente denominada – Estado
do Maranhão - do primeiro
nome do famoso gigante dos
rios; outra do sul, denominada Estado do Brazil, sujeitos
ambos à Corôa portugueza,
mas sob differentes administrações.
O segundo, precedendo ao
primeiro, na descoberta e colonisação, e conseguindo no
futuro impôr-lhe seu nome,
estendia-se do rio da Prata
ao cabo de S. Roque, limite
que posteriormente alargou-se, reinando D. João V, até a
serra da Ibiapaba. Tinha por
chefe do governo um vice-rei;
e sendo sua primeira sede
a cidade da Bahia, teve por
ultimo de ceder o lugar à do
Rio de Janeiro.”
As macrorregiões do Sul, Sudeste e parte do Nordeste compuseram na prática um outro
país, mais diretamente beneficiado pelas atividades econômicas
relacionadas às monoculturas de
exportação, à pecuária, à lavra de
metais preciosos. Além da economia, temos a transferência para o
país da corte portuguesa e mesmo
os problemas de fronteira com a
América espanhola, como fatores
que contribuíram para o estabelecimento de uma maior presença
de serviços e equipamentos públicos, além de acesso a emprego e
renda, no Sul e no Sudeste. Em-

bora possamos reconhecer a precariedade dos sistemas de saúde e
educação estatais nessas regiões e
a presença de grandes bolsões de
miséria, nada se compara ao que
pode ser observado, por assim dizer, no “Grande Maranhão”.
Mas antes de partir para a
viagem a este Brasil dividido, precisamos construir uma boa nau,
capaz de navegar pelo oceano
traiçoeiro de dados pulverizados
e análises setoriais que caracterizam o fórum da segurança civil
no país neste século XXI. Vamos
construí-la com a madeira de certa árvore do conhecimento humano, muitíssimo vocacionada
para este fim – a epidemiologia.
A epidemiologia estuda “os diferentes fatores que intervêm na
difusão e propagação de doenças,
sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários a sua
prevenção”2. De fato, parte das
ameaças à população, no âmbito
da segurança civil, está relacionada à propagação de doenças. Nesses casos a epidemiologia dialoga
intimamente com as ações conduzidas na área, e o termo epidemia, no Brasil, já ganhou o foro
público (embora nem sempre seja
perfeitamente compreendido).
Duas medidas são primárias
em epidemiologia. A incidência,
2. HOUAISS, Antônio. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa.
Ver 1.0.5. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
CD-ROM.
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como expressão da quantidade de
novos casos que surgem de uma
doença e a prevalência, como a
quantidade de pessoas que estão
doentes num determinado instante do tempo. Considerando
as consequências de uma doença
como o aspecto qualitativo do
seu dano, podemos afirmar que,
quantitativamente, a perda (no
âmbito coletivo) é proporcional
à prevalência. A expressão desses
dois fatores depende do comportamento da doença ao longo do
tempo.
De fato, elevadas taxas de incidência não implicam necessariamente altas proporções de prevalência, particularmente quando
a duração do problema de saúde
em questão é curta. É o que acontece, por exemplo, com algumas
doenças infecciosas agudas, cujos
pacientes acometidos evoluem
para a cura ou o óbito, em um
curto espaço de tempo. Assim,
mesmo apresentando altos níveis
de incidência, particularmente
nos períodos epidêmicos, os casos
de doenças como dengue ou doença meningocócica só “existem”,
ou se mantêm, por pouco tempo.
Em contrapartida, elevadas
proporções de prevalência podem se sobrepor a baixos níveis
de incidência, quando a duração
de uma doença é longa o suficiente. É o caso das doenças crônicas,
de natureza degenerativa, como
a hipertensão arterial. Ainda que
sejam poucos os casos novos que

surgem a cada intervalo do tempo, os pacientes, mesmo evoluindo para o óbito em muitas ocasiões, sobrevivem (ou “existem”)
por longos períodos3.
Pois bem, se somarmos às doenças todas as outras mazelas que
acometem os brasileiros, como
acidentes de carro, ataques com
armas de fogo, deslizamentos de
terra, incêndios e uso abusivo
de drogas, poderemos utilizar as
mesmas ferramentas epidemiológicas aplicáveis à saúde pública
para avaliarmos os níveis de segurança. O desastre, seja ele de qualquer natureza, passa a ser entendido como uma “doença social”.

Q

uando uma ameaça
se concretiza e faz
suas vítimas sem
resultar em morte,
o dano decorrente pode ser traduzido por um bom número de
métodos disponíveis na literatura especializada. Alguns autores procuram representá-lo por
números (escalas de sofrimento,
algo que repudio por me parecer desumano e impessoal) ou
categorias de sofrimento como
dificuldade de locomoção, perda da rede familiar, perda da residência e etc. Essa dimensão da
segurança, relacionada aos riscos
não fatais, será objeto de reflexão
futura. Há um bom motivo para
3. MEDRONHO [et al], Roberto de Andrade. Epidemiologia, 2ª ed. São Paulo:
Editora Atheneu, 2009, p.27
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isso. Sobre esta categoria de dano,
muitíssimo importante e de baixa
visibilidade social, não existem
estatísticas minimamente aceitáveis. Seria preciso inicialmente
padronizar as categorias e a partir
de então acumular dados sobre a
quantidade de pessoas afetadas,
idade, gênero e distribuição espacial para então tomarmos pé
da situação. Enquanto isso não é
feito, seguimos sem saber quantas pessoas permanecem desabrigadas após enchentes, quantas
crianças ficaram órfãs porque
perderam seus pais em acidentes
de transporte terrestre, ou ainda
quantos usuários de crack estão
internados. Um enorme substrato de dor, trauma e desespero
permanece oculto ao grande público.
Na epidemiologia encontramos para esses danos não fatais
o conceito análogo de “morbidade”, termo definido como qualquer afastamento de um estado
de bem-estar fisiológico ou psicológico, aferido objetivamente
ou referido de forma subjetiva4.
Um evento mórbido representa,
portanto, um estado ou condição
distante, em alguma medida, do
estado de saúde, caracterizado
pela normalidade ou bem-estar
orgânico, psíquico ou funcional.
4. LAST, John. Dicionary of Epidemiology, 4ed. New York: Oxford University
Press, 2001.
5. MEDRONHO..[et al], Roberto de
Andrade. Epidemiologia, 2ed. São Paulo:
Editora Atheneu, 2009,p.67.
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Conceituar morbidade implica,
necessariamente, uma referência
ao conceito de saúde5.
Quando avaliamos o risco de
eventos fatais, fazemos uso dos
diversos índices de mortalidade
utilizados em saúde pública. Mas
antes de prosseguir cabe citar um
outro artigo da Insight-Inteligência, complementar à discussão:
“O óbito não suscita dúvidas de
interpretação ou registro, sendo
amplamente utilizado como indicador de saúde. Ele não é, contudo, uma consequência danosa de
fácil interpretação, como somos
levados a crer à primeira vista. A
morte faz parte inexoravelmente

do ciclo natural da vida, e não
há sistema que possa evitá-la. A
questão fundamental, nesse caso,
não é “o que”, mas “por que” e
“quando”. Num cenário ideal,
espera-se que um indivíduo viva
a sua vida em plenitude e ela se
encerre pela degradação natural e
inevitável do seu organismo, considerando o nível de desenvolvimento global da sociedade em
que vive (portanto os mecanismos externos que podem ampliar
ou abreviar a sua expectativa de
vida) e as escolhas individuais que
realizou (parcela correspondente
ao seu livre arbítrio, exercitado
preferencialmente no espaço cir-
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Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP)
Por 1.000 habitantes da população masculina residente nas
macrorregiões Sudeste, Sul e Centro Oeste, calculados pelo método
MIDeS-C, para o ano de 2007

Baixa qualidade de dados estatísticos – não avaliado
De 0 até 90 anos
De 90 até 110 anos
De 110 até 130 anos
Acima de 130 anos

cunscrito aos seus direitos e liberdades legítimos).”6
Desconsiderando os óbitos
atribuíveis a causas contra as quais
não é possível lutar, teremos uma
taxa de mortalidade por fatores
evitáveis. A meta dos setores envolvidos com a defesa e segurança
das populações civis seria, num
cenário ideal, reduzir essa taxa a
zero. Mas havíamos concluído
que o dano, em analogia à doença,
está ligado à prevalência. Como
poderíamos representar a prevalência de um dano de morte?
6. CAVALINI, L. T., MARTINS, L. B.
Anatomia do Desastre. Insight Inteligência (Rio de Janeiro), v.48, p.118 - 120, 2010.

Em saúde pública o cômputo de um indivíduo doente no
cálculo da prevalência se encerra se o desfecho é o óbito ou a
cura. Não poderíamos dizer o
mesmo dentro da lógica construída neste artigo. O óbito por
causas evitáveis significa a interrupção de um ciclo mais longo,
de forma prematura. Algo como
se a morte prematura fosse considerada uma doença, e o tempo
em que a pessoa está “doente”
terminasse no momento em
que de fato ela deveria ter morrido (sua expectativa de vida).
Na segurança civil, portanto,
na prevalência do dano tipo

“morte” (dano fatal) é preciso
levar em conta os anos potenciais de vida perdidos (APVP),
decorrentes do óbito evitável.
O APVP é um indicador presentemente utilizado em epidemiologia, sendo definido do
mesmo modo como se propõe
no âmbito da segurança: “O indicador anos potenciais de vida
perdidos (APVP) é uma medida
de mortalidade baseada não só
na dimensão da frequência com
que os óbitos ocorrem – como
são os coeficientes de mortalidade e as medidas de mortalidade proporcional –, mas também
na dimensão do tempo que se
ABRIL• MAio • JUNHo 2011
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deixou de viver em decorrência
de uma morte.”7
Diante do desafio de tornar o
risco compreensível pelo grande
público e assim favorecer o estabelecimento do diálogo claro e
franco, colocamo-nos diante de
uma questão adicional: como traduzir os indicadores técnicos para
as comunidades pobres e outros
atores leigos? Taxas de mortalidade ou anos de vida perdidos por
100.000 habitantes não são suficientemente simples para cidadãos que cursaram, por exemplo,
o ensino fundamental. Na busca
por alternativas mais esclarecedoras, encontramos no acervo da
Epidemiologia o risco relativo,
ou a razão de riscos (RR).
A razão de riscos é usualmente empregada na comparação
entre os riscos de adoecer a que
estão sujeitos indivíduos expostos
a determinado fator de risco, em
comparação aos que não estão expostos. O risco relativo pode ser
usado, por exemplo, para dizer
quantas vezes é maior o risco de
um fumante desenvolver câncer
de pulmão, em relação a um não
fumante (fator de risco - fumo).
Ora, percebemos que o habitat tem correlação direta com boa
parte dos riscos a que o homem
está submetido. Viver em uma
determinada região não pode,
portanto, ser elencado como um
7. MEDRONHO..[et al], Roberto de
Andrade. Epidemiologia, 2ed. São Paulo:
Editora Atheneu, 2009,p.64.

84

GULAG BRASILEIRA

INTELIGÊNCIA

fator de risco? Sim, aparentemente pode. Mas é necessário tecer
algumas considerações sobre a
escolha da população de “não expostos”, a referência para o risco.
Ao utilizar como “não-expostos” o conjunto das populações
vizinhas sob a mesma jurisdição, é
possível verificar quais são as áreas
menos seguras e privilegiar as
ações nessas áreas (para cada área
teremos os não expostos como
os das outras áreas). A amplitude
da análise dependerá da amplitude de ação da esfera de poder
(Estado, Município, União). Um
município poderá, por exemplo,
identificar os bairros mais perigosos, enquanto o Estado terá um
retrato dos municípios sob maior
risco, comparativamente. Deste
modo é possível tomar o risco
relativo como critério de intervenção. Num primeiro instante,
atuar sobre as regiões que apresentam maior RR. Num segundo
instante, em que todos compartilham dos mesmos níveis de segurança, iniciar ações que reduzam
o risco em toda área de jurisdição.
Se os “não expostos” são
populações da mesma área, em
instantes diferentes, é possível
avaliar a evolução temporal do
nível de segurança de uma área.
Poderíamos observar, por exemplo, que o risco de contrair determinada doença na cidade é três
vezes maior na década de 80 em
relação à década de 30. Períodos
mais curtos de tempo permitem

determinar o comportamento do
risco ao longo de ciclos menores,
como um dia, ou uma semana,
identificando associações com fatores sazonais.
Por fim, podemos tomar
como “não expostos” populações
sob as condições mais seguras,
tecnicamente possíveis. Essa linha de ação privilegia as análises
de cunho técnico-científico pois
permitem a comparação ao longo do espaço e do tempo entre
regiões e épocas distintas, utilizando um referencial fixo. Permite ainda determinar a diferença entre a realidade e a situação
considerada ideal.

P

ara proporcionar ao
leitor uma breve, mas
significativa amostragem dos níveis de segurança da população brasileira,
os indicadores propostos foram
aplicados na análise de ocorrências fatais que vitimaram a população masculina do Brasil, utilizando bases de dados de caráter
público do ano de 2007 (IBGE e
DATASUS). Como referência de
expectativa de vida foi utilizada a
Tábua de Vida da população japonesa em 20068.
A comparação do perfil de
8. WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO Statistical Information System (WHOSIS) - Life Tables for WHO
Member States. Apresenta tábuas de vida
dos países membros da ONU. Disponível
em: <http://apps.who.int/whosis/database/life_tables/life_tables.cfm>
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o fato de um óbito
ser tecnicamente
evitável não quer
dizer que ele seja
socialmente
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mortalidade masculina brasileira
com a tábua de vida japonesa implica tentativa de se obter a quantidade de anos de vida perdidos
por todas as causas evitáveis e o
risco relativo. Esta lógica segue o
pressuposto de que a referência
adotada conta com os melhores níveis de segurança que uma
sociedade é capaz de atingir na
atualidade, com os recursos e técnicas disponíveis, e que portanto,
dentro do humanamente possível, representa a mortalidade por
causas inevitáveis. Cabem duas
ressalvas.
Em primeiro lugar é preciso
perceber que o fato de um óbito ser tecnicamente evitável não
quer dizer que ele seja socialmente evitável. Para reduzir o APVP é
necessário mais do que técnica – a
sociedade precisa contar com recursos humanos, materiais e uma
cultura que viabilizem um estilo
de vida mais seguro e saudável,
acessível a todo o extrato social.
Em segundo lugar, a escolha
da população de referência é uma
decisão metodológica do pesquisador que irá aplicá-la. Atualmente a população japonesa é a
de maior longevidade no mundo, e por isso foi escolhida como
referência. Não há rigidez nessa
escolha e podemos substituí-la
por uma média entre as tábuas de
vida dos países de maior longevidade ou considerar no cálculo
apenas os mais seguros de cultura
ocidental. Estas estratégias po-

dem minimizar o efeito das peculiaridades culturais e das ameaças
regionais no estabelecimento da
referência. De qualquer modo,
para minimizar a influência de
fatores não relacionados à segurança global, é prudente excluir
da análise os extremos da faixa
etária. Nesse trabalho as idades
foram limitadas entre 1 e 75 anos.
O Estado foi o ente federado
escolhido, a despeito das limitações advindas dessa linha de ação.
De fato, a geografia dos riscos
não encontra, necessariamente,
suas fronteiras nos limites jurisdicionais. Outros fatores regem a
morfologia das ameaças e da vulnerabilidade das populações, incluindo também a forma como se
movimentam. Desse modo, identifica-se como melhor estratégia
o agrupamento de municípios
em regiões que compartilhem
características comuns de risco.
Os municípios de uma mesma
bacia hidrográfica, por exemplo,
constituem um agrupamento natural de áreas que tenham como
principal desafio de segurança
os desastres de origem hídrica.
É possível identificar um bom
exemplo no Projeto Managé de
desenvolvimento sustentável da
bacia do Rio Itabapoana. Alguns
municípios de Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Espírito Santo, distribuídos junto aos limites entre
esses três estados, estão submetidos a ameaças de inundação
relacionadas a uma mesma bacia
ABRIL• MAio • JUNHo 2011
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hidrográfica, embora pertençam
a diferentes unidades da Federação9. Isoladamente os indicadores
de riscos desses três estados poderão ser relativamente mais baixos
com as mazelas destes municípios
“diluídas”, enquanto um arranjo
metodológico diferente permitiria a identificação dessa área
como um bolsão de insegurança.
Começando nossa reflexão
9. BARROS, Airton Bodstein de; BARROS, Angela M. Abreu de. Proposta de
Gestão de Recursos Hidrícos em Nível
Municipal ou Consorciado, Integrado ao
Plano Estadual e Federal, conforme previsto na Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997.
Revista da Administração Pública, Rio de
Janeiro: Fundação Getulio Vargas, Vol. 34,
p. 121-132, Mar/Abr. 2000
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pelos herdeiros da primeira colônia, o “Grande Maranhão”, analisemos os atuais estados modernos
do Norte e Nordeste, o que inclui
mesmo aqueles que no passado
compuseram províncias mais ricas e centrais, como Pernambuco
e Bahia. Para efetuarmos o cálculo dos anos potencias de vida
perdidos e do risco relativo são
necessários dados confiáveis de
nascimento e óbito. Os indicadores de qualidade desses índices
são os níveis de sub-registro. Eles
representam essencialmente as divergências entre o registro civil e
as estimativas para uma determinada região.

De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sub-registros de
nascimento superiores a 10% são
considerados deficitários para o
cálculo direto de indicadores demográficos10. Dada a sensibilidade análoga da informação de óbito, iremos considerar esse mesmo
patamar como limite para o sub-registro de óbito. Pois bem, para
as regiões Norte e Nordeste os níveis de sub-registro de nascimento para 2007 são respectivamente
18,1% e 21,9%, e os de óbito escan10. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estatísticas do Registro
Civil, v.34, 2007.

Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP)
Por 1.000 habitantes e Risco Relativo (RR) da população
masculina na macrorregião Centro-Oeste, calculados pelo
método MIDeS-C, para o ano de 2007, por estado e faixa etária.
Estado
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Distrito
Góias
Federal		

Mato
Grosso

Mato Grosso
do Sul

Faixa Etária

RR

RR

RR

RR

1 a 4 anos

251%

220%

311%

386%

5 a 14 anos

255%

305%

417%

321%

15 a 24 anos

475%

445%

415%

471%

25 a 34 anos

335%

370%

390%

379%

35 a 44 anos

248%

279%

292%

314%

45 a 54 anos

178%

204%

202%

218%

55 a 64 anos

154%

174%

164%

195%

65 a 74 anos

158%

155%

165%

162%

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

78,06

88,84

91,34

102,26
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dalosos 27,8% e 29,5%11. Embora o
início do século XXI tenha presenciado índices que chegavam
a superar 40%12, a redução ainda
não foi suficiente para garantir a
qualidade necessária. Nestas duas
regiões habitam 35,9% da população-alvo desta análise, mas infelizmente os dados não permitem
a aplicação do método proposto.
Alguns “campeões de sub-registro” merecem destaque, como
11. MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. Apresenta bioestatísticas sobre a população brasileira. Disponível em: <http://
www.datasus.gov.br>.
12. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estatísticas do Registro
Civil, v.34, 2007.
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Roraima (40,1%) e o Piauí (33,5%)
quando falamos dos nascimentos e Maranhão (54,2%) e Piauí
(39,0%) no que tange à mortalidade13. Há, portanto, uma legião de
“brasileiros fantasma” vagando
por lá, algo ainda mais fantástico
do que qualquer relato do século
XVII sobre a França Equinocial.
Para resgatar esses povos desaparecidos, propõe-se uma emenda
constitucional que inclua, em pé
de igualdade com o direito à vida
e à incolumidade, o direito de ser
estatística. Como avançada socie13. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estatísticas do Registro
Civil, v.34, 2007.

dade que seremos ao abraçar essa
iniciativa, poderemos dar início
a campanhas internacionais para
incluí-lo também na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Antes de querer segurança, saúde, educação e liberdade, é mandatário que, pelo menos, todo o
brasileiro tenha a sua existência
conhecida, por mais miserável que
ela seja.
A segunda parcela do país,
inspirada no “Estado do Brazil”,
teria sua composição aproximada equivalente aos estados do Sul
e Sudeste, acrescidos da Região
Centro-Oeste (esta sob ligeira
concessão, pois ultrapassou em

Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP)

Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP)

Por 1.000 habitantes e Risco Relativo (RR) da população
masculina na macrorregião Sul, calculados pelo método
MIDeS-C, para o ano de 2007, por estado e faixa etária

Por 1.000 habitantes e Risco Relativo (RR) da população
masculina na macrorregião Sudeste, calculados pelo método
MIDeS-C, para o ano de 2007, por estado e faixa etária

Estado

Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul

Paraná

Estado

São
Minas
Paulo		

Espírito
Santo

Rio de
Janeiro

Faixa Etária

RR

RR

RR

Faixa Etária

RR

RR

RR

RR

1 a 4 anos

162%

195%

192%

1 a 4 anos

186%

199%

260%

192%

5 a 14 anos

279%

274%

322%

5 a 14 anos

262%

296%

423%

325%

15 a 24 anos

368%

358%

506%

15 a 24 anos

325%

388%

641%

703%

25 a 34 anos

287%

35 a 44 anos

258%

320%

371%

25 a 34 anos

292%

346%

491%

467%

281%

283%

35 a 44 anos

278%

318%

346%

339%

45 a 54 anos

193%

208%

206%

45 a 54 anos

219%

217%

225%

261%

55 a 64 anos

177%

188%

187%

55 a 64 anos

189%

170%

173%

220%

65 a 74 anos

169%

186%

178%

65 a 74 anos

174%

149%

154%

198%

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

APVP por
1.000 hab:

79,49

93,01

100,06

85,50

89,20

120,86

140,32
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Para cada
sete cariocas/
fluminenses que
experimentassem
condições de vida
similares às do
Japão, um ano de
vida seria

SALVO
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0,6% o nível de sub-registro considerado limite – 10%). Juntas,
essas macrorregiões abrigam quase 2/3 da população-alvo (64,1%
para ser mais preciso)14. Esse Brasil conta com dados de qualidade
aceitável, que podem subsidiar
uma boa mensuração dos níveis
de segurança utilizando o método
proposto, denominado MIDeS-C15. O resultado consta do mapa
e das tabelas 1, 2 e 3.

N

a análise de APVP,
o Estado do Rio
de Janeiro foi considerado o mais
perigoso, tendo obtido um total
de 140,32 anos potenciais de vida
perdidos para cada 1.000 habitantes. Isto significa que, aproximadamente, para cada sete cariocas/
fluminenses que experimentassem
condições de vida similares às do
Japão, um ano de vida seria salvo. Na avaliação de risco relativo
foi identificada como população
mais afetada os homens do Rio
de Janeiro, com idade entre 15 e
24 anos – apresentaram risco de
morrer correspondente a 703% do
observado entre os japoneses da
mesma faixa etária.
Os riscos projetados para

14. MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. Apresenta bioestatísticas sobre a população brasileira. Disponível em: <http://
www.datasus.gov.br>.
15. Sigla correspondente à Metodologia
de Indicadores de Defesa e Segurança –
Modalidade Civil. O método foi desenvolvido pelo autor em parceria com a Dra
Luciana Tricai Cavalini, epidemiologista.
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2007, a partir dos dados de 2006,
apontavam para um APVP de
143,58 anos potencias de vida perdidos e um risco relativo para faixa
de 15 a 24 anos de 696%, resultados que, como foi possível constatar, ficaram muito próximos
da lamentável realidade aferida.
A situação dos demais estados da
Federação não é muito melhor, o
que desnuda em dois indicadores
o somatório das ineficiências brasileiras no que tange à proteção da
vida, incluídas não só as questões
relacionadas à estrutura do Estado e à sua capacidade de prover
saúde e segurança pública, como
também à forma como ocupamos
o espaço, como tratamos uns aos
outros e como votamos. É, portanto sinal inequívoco da nossa
incompetência coletiva.
Pensei em concluir falando
da minha esperança em iniciativas como a Lei Seca, o combate à
violência urbana, os programas de
renda mínima e outras ações nessa
direção; falando também da minha fé de que o sub-registro das regiões Norte e Nordeste continue
caindo até permitirem a aplicação
do método. Mas os três dígitos –
7 0 3 (%) – ressonam desconfortavelmente neste texto. Vou deixá-lo
assim, inacabado, tal como a vítima de uma morte evitável.
bragamartins@gmail.com
O articulista é mestre em Defesa e
Segurança Civil pela UFF e Imediato
do submarino Tapajó
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1.

Segurança
pública – o que é
e o que não é
Segurança pública é um conceito
que varia no espaço e tem variado
muito no tempo. Engloba mais num
lugar, menos em outro. No Brasil,
tem predominado uma interpretação minimalista, eu diria estreita, em razão dos dados relativos à
significação numérica dos brasileiros afetados por deficiências nas
áreas que deveriam estar incluídas
no conceito, mas não estão. Esses
dados mostram muitas mortes, dor
e sofrimento infligidos à nossa cidadania por causas externas cujas
fontes, não obstante, continuam
arbitrariamente excluídas da segurança pública.
Pior, a composição conceitual da
segurança pública segue de perto a organização do Estado. Numa
inversão perversa das coisas, a organização (ou desorganização) do
Estado é quem determina a organização conceitual da disciplina e não
vice-versa. Se, amanhã, o volume
das colisões e dos atropelamentos
exigirem que sejam tratados por
agências diferentes isso não poderá significar a exclusão de um dos
tipos desses eventos, que terá que
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ser conceitualmente expulso da segurança pública, caso a organização do estado continue a definir os
parâmetros da disciplina.
A história determinou que parte
da polícia tivesse uma organização
militar e, durante duas décadas, a
transformou, manu militari, em força auxiliar do Exército. Inicialmente
essa subsunção significou uma lamentável confusão entre Segurança Pública e Segurança Nacional.
Agora que a confusão está sendo
desfeita, fica outra, também lamentável, que identifica segurança
pública com as atividades relacionadas à prevenção e à repressão
ao crime. Essa triste e prejudicial
confusão já se encontrava presente
no 1º Plano Nacional de Segurança
Pública que, além de elaborado por
advogados e juristas pouco afeitos
ao pensamento científico, confundiram Direito Penal e Direito de Processo Penal com Criminologia. O
resultado foi um disparatado plano
de metas que não foram cumpridas.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública enfrenta encruzilhadas
em diferentes níveis: ou olha para o
passado, atrela a segurança pública
ao crime, e somente a ele, perdendo
identidade e sendo absorvido pela
combinação de disciplinas jurídicas
e policiais, ou olha para o futuro e
busca uma concepção mais ampla,
marcada pela pesquisa e pela prevenção de todas as causas externas
que afetam, ou podem afetar, a população brasileira; em outro nível,

precisa decidir se incorpora a ciência e deixa a normatividade em seu
devido lugar e o achismo de fora, ou
expulsa a ciência e a substitui pela
normatividade, de um lado, e o chute, do outro.

2.

Segurança
pública e as
mortes
violentas
esquecidas:
as quedas
As mortes violentas não criminosas ficaram de fora da concepção
dominante da segurança pública no
Brasil, em contraste com os países
industrializados, onde o seu declínio numérico e o aumento dos
suicídios foram determinantes de
mudança que varou muitas décadas. Hoje, public safety está em boa
parte dissociada da Segurança Nacional nesses países1.
1. Mas não totalmente, decido á utilização
pelo crime e por organizações terroristas
de formas de violência antes exclusivamente acidentais, e pelo vazamento de agentes
nocivos à saúde pública, que estavam sendo pesquisados militarmente, como parte
de armas bacteriológicas ou químicas.
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FIGURA 1

MORTES POR QUEDAS NO BRASIL, 1998 A 2008
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Uma dessas mortes violentas é a
produzida por quedas.
As taxas de mortalidade por
quedas no Brasil demonstram uma
tendência ao crescimento, resultando parcialmente do aumento da
população idosa. O processo é complexo e inclui outras variáveis.
É importante evidenciar as circunstâncias da queda e suas causas, consequências, e os padrões
sociodemográficos e de saúde associados com ela.
A Figura 1 demonstra, pelo menos, três hipóteses relacionadas
com o presente trabalho:
1. O crescimento das mortes
provocadas por quedas durante o
período de vigência do CID X2;
2. CID IX e CID X, são codificações das mortes usadas pela Organização Mundial da
Saúde.
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1999

2000

2001

2. O nível absoluto elevado das
mortes por quedas.
3. Seus dados e sua projeção linear de 1998 a 2008 permitem prever aproximadamente dez mil mortes por quedas em 2011.
É muito? Justifica que incluamos essa área na segurança pública com base no número de brasileiros que mata? Se somarmos os
homicídios de 2007, de acordo com
Eurostat, da Alemanha, Dinamarca,
Irlanda, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino Unido, Escócia, Irlanda do Norte,
Suécia e Bélgica, chegamos a 4.439,
bem menos da metade das mortes
por quedas estimadas para o Brasil
em 2011!3. Morrem, no Brasil, por
3. Dados recentes sobre a criminalidade
na Europa foram analisados por S. Harrendorf, M. Heiskanen, S. Malby, para o INTERNATIONAL STATISTICS on CRIME AND
JUSTICE, E U R O P E A N I N S T I T U T E
FOR CRIME PREVENTION AND CONTROL,
Helsinki, 2010.

2002
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2007

quedas, perto de 2,25 pessoas por
cada vítima de homicídio naqueles
países – juntos.
Quando há uma definição de que
uma área relacionada com a violência deve ser incluída no conceito de
segurança pública, particularmente
se for em função do elevado número de vítimas, a primeira preocupação passa a ser a prevenção. Como
reduzir o número de vítimas fatais e
não fatais? O primeiro passo é definir quem são essas vítimas e obter
todas as informações possíveis a
respeito do fenômeno, inclusive fora
do Brasil, tanto para que sirvam de
inspiração para hipóteses a serem
testadas, quanto para que sirvam
de parâmetros comparativos para
os resultados.

2008
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3.

os tipos
de mortes
por quedas
O primeiro passo do primeiro
passo é definir se o fenômeno é
homogêneo ou se são fenômenos
diferentes incluídos num só título. A
análise das relações com variáveis
externas sugere dois padrões, que
são confirmados pela análise do
conteúdo descritivo das diferentes
quedas. Um padrão, a que chamaremos de Tipo I, inclui quedas do
mesmo nível (incluindo escorregões; tropeços; quedas da cama;
quedas de cadeira; quedas ao sentar; quedas ao levantar e também
quedas de um degrau para outro
etc.). São quedas do quotidiano e
apresentam uma correlação positi-
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va com a idade. Em outro padrão, a
que chamaremos de Tipo II, as quedas são caracterizadas pela exposição a situações de maior perigo:
quedas de montanhas; quedas ao
limpar janelas; quedas de grande
altura etc. São mais frequentes nas
idades adultas, mas não de crianças nem de idosos. Em verdade, é
difícil conceber escaladas por pessoas maiores de setenta anos. Há,
claro, mas pouquíssimas.
A relação entre a idade e a taxa
de mortes por quedas de tipo I
mostra:
1. Que a relação entre a idade e
taxa de mortes é exponencial, começando a acelerar na maturidade, mas saltando a partir dos 60-69
anos;
2. Que a relação é estável no
tempo: os dados de 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 e 2008 seguem o
mesmo formato.

Esses dados remetem quase
toda a prevenção para a Terceira
e a Quarta Idades. É nelas que as
taxas são muito mais elevadas;
é nelas onde poderemos salvar
mais vidas e evitar mais morbidades, temporárias e permanentes.
Os idosos temem os assassinatos,
particularmente o latrocínio, mas
uma pessoa de mais de 80 anos
tem um risco treze a 14 vezes maior
de morrer numa queda do que de
morrer vítima de homicídio. A taxa
de vitimização por homicídio nessa
faixa etária oscila na proximidade
de oito mortes por cem mil habitantes ao ano, ao passo que as quedas
têm estado entre cem e cento e vinte mortes por cem mil habitantes.

FIGURA 2

IDADE E MORTES POR TIPOS DE QUEDAS NO BRASIL,
1998 A 2008 (SOMATÓRIO)
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Alguns idosos caem com facilidade, ao passo que outros são mais
estáveis e raramente caem. O que
explica as diferenças?
Há fatores, muitos relacionados
com o estilo de vida, que afetam o
risco de sofrer uma queda e também de morrer dela. Uma pesquisa
recente mostra que a pressão pode
alterar o fluxo de sangue para o cérebro, o que, por sua vez, aumenta
o risco de quedas. Não são poucas
as mortes devidas a essa causa,
principalmente entre idosos. Nessa faixa predominam, também, as
quedas por “passo em falso”; por
tropeços etc. As mortes não são a
única consequência das quedas. O
número dos que ficam inutilizados
ou com sequelas permanentes é
muito maior do que os que falecem.
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4.

por que
caem
os idosos?
Não obstante, a idade em si é um
fator: a capacidade de andar normalmente declina com a idade. Aos
60 anos, 85% andam normalmente;
mas aos 85, somente 15% andam
normalmente. Por onde passa esse
declínio?
Por várias explicações, inclusive
algumas relacionadas ao cérebro.
Farzaneh A. Sorond, MD, Ph.D,
pesquisa no Brigham and Women’s Hospital, na Harvard Medical School. Ela afirma que a idade
avançada está associadas a várias
síndromes como as doenças ce-

rebrais microvasculares, hipotensão de diferentes tipos, derrames,
demência e a perigosa congestive
heart failure, que é frequentemente
letal e afeta a qualidade da vida dos
que são marcados por ela. Em suas
explicações concede lugar especial
à idade dos vasos sanguíneos.
Em uma pesquisa, a Dra. Sorond e sua equipe pesquisaram 419
idosos. Mediram o fluxo sanguíneo
para o cérebro usando testes padronizados com ultrassom e descobriram que a pressão altera o fluxo
de sangue para o cérebro. Os idosos ou seus médicos e/ou acompanhantes informaram sobre quedas
nos dois anos seguintes. O resultado dos problemas no fluxo sanguíneo é a taxa mais alta de quedas.
Problemas na pressão e a ausência de mudanças no fluxo sanguíneo afetam o risco de cair. O quintil

FIGURA 3

AS RELAÇÕES ENTRE IDADE E TAXAS DE MORTALIDADE
POR QUEDAS DE TIPO I - 2003 a 2008
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FIGURA 4

MORTES POR sexo NO BRASIL, 2003 A 2008
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(vinte por cento) com as menores
mudanças no fluxo sanguíneo tinha
um risco de cair setenta por cento
mais alto do que os classificados no
quintil com as maiores mudanças
no fluxo.
A pesquisa também revelou que
as quedas são frequentes. O grupo
com pior resultado contabiliza mais
de 1,5 quedas por pessoa por ano e
o grupo com melhor resultado menos de uma por ano.
O que isso nos diz? Informa que
os problemas com a pressão aumentam muito o risco de quedas
e de mortes por quedas. A pressão
afeta o fluxo de sangue para o cérebro e, por meio desse efeito, o risco
de morrer numa queda. Isso além
de derrames, TIA’s etc. Ao tratar a
pressão (por medicamentos, dieta
e exercícios) um médico ou enfermeira diminui o risco de quedas
que podem matar ou deixar a vítima
entrevada.

2007

2008

A Figura 4 demonstra que o número de mortes masculinas por
quedas é maior do que o das femininas, contrariando o encontrado em
vários países.
Poderíamos pensar que o crescimento se deve exclusivamente
ao envelhecimento da população.
Porém, a Figura 3 demonstra uma
discernível tendência ao aumento
nos últimos anos observados. Se
confirmarmos essa tendência, deveremos pesquisar as mudanças
no estilo de vida da população idosa
que favorecem esse crescimento.

5.

HORA DE
AÇÃO E
PREVENÇÃO
As quedas são uma forma de
morte violenta. Cerca de dez mil
brasileiros morrem assim todos

os anos. Não é pouco. Um número
ainda maior de feridos sobrevive,
alguns por um tempo relativamente
curto, outros por um tempo maior,
com sequelas, deficiências e dores.
Juntamente com outras mortes
esquecidas, as mortes por quedas
são um problema de segurança
pública, já aceito como tal em muitos países. O Brasil não pode continuar virando a cara para milhares
de cidadãos que morrem todos os
anos, cujas mortes poderiam ser
evitadas.
Participou deste artigo Sandra Andrade
gsoares@iesp.uerj.br
O articulista é professor do Instituto de
Estudos Sociais e Políticos da Uerj (IESP/
UERJ).
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A

acaba ocupando um lugar favorecido por ter sido destituído do lugar
que já teve.
A afirmação dessa imagem automaticamente positiva, no entanto, se por um lado, chama a atenção para uma competência afetiva,
ou, de um ponto de vista mais estrito, para uma tendência ritual ao
que Clark (1997) caracteriza como
“simpatia”1 e que produz, por meio

imagem mais tradicional que a maioria das pessoas tem do idoso é aquela do bom velhinho. “Bom” porque
indefeso. Muitas vezes, vítima do
abandono, geralmente vítima de
incompreensão. Mas quase sempre
objeto de uma positividade: o idoso
é o “senhor”, o “meu tio” (como dizem os cariocas), a “minha senhora”,
a “vovozinha”. Gayet-Viaud (2006,
p. 61) caracteriza o “velhinho” (e o
bebê), como antítese(s) do quidam,
o transeunte anônimo, como figura
“à parte, demandando expectativas
específicas e condutas típicas”, que
parece “convocar uma sociabilidade
relativamente pouco contensiva e
quase ‘desinibida’”. E mesmo quando visto como contratempo, como
aquele que se move devagar na rua,
que “dá trabalho” em casa ou que
passa à frente na fila, ele surge como
objeto de piedade, como aquele que
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da compaixão, alguma forma de
“consideração” (CARDOSO DE
OLIVEIRA, 2002), acaba por produzir também um efeito reverso: o
de negar ao velho uma outra forma
de igualdade. A igualdade de ser um
outro, permitam-me chamar assim,
conflituável. O alemão Georg Simmel, um dos maiores entre os maiores clássicos da sociologia, em sua
descrição do conflito social, publicada pela primeira vez em 1908, diz
que um dos principais motivos para
1. O termo originalmente usado pela autora, sympathy, não corresponde automaticamente ao sentido de “simpatia” mais habitual no senso comum em português. Enquanto
este se refere a uma afinidade moral e sentimental entre duas pessoas, em geral a partir
da maneira como alguém age (diz-se que
alguém é “simpático”), o termo em inglês
se refere mais a um “colocar-se no lugar”
relativamente ao sofrimento do outro (diz-se que alguém desperta simpatia), sentido
também contido na palavra usada no Brasil,
motivo pelo qual a mantive na tradução.
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se atribuir importância a ele – para
o autor, inegavelmente integrante
da vida social – está no fato de que
essa forma afirma a relevância que
temos uns para os outros: o conflito
é a negação da indiferença; esta, sim,
a ausência da sociabilidade (SIMMEL, 1971). Ler, então, o velhinho
com alguém com quem não se briga
(não se poderia brigar) oculta toda
uma gama de complexidade que as
interações com esse personagem revelariam. Enxergá-lo assim, sobretudo em interpretações analíticas,
de certa maneira é adotar em relação a ele uma posição indiferente.
O objetivo aqui, então, é passar
ao largo dessa indiferença, lançando
luz sobre essa dimensão conflituosa.
Atentei para isso em minhas pesquisas sobre o papel do ator de dar
desculpas na manutenção das relações duradouras e na concretização
das interações temporárias (WERNECK, 2008, 2008b, 2009, 2009b,
2011). Percebi que esse dispositivo
moral, essa “forma” (SIMMEL,
1971), a desculpa, encontra na velhice um “conteúdo” dos mais representativos. Isso porque toda acepção
identitária com que esse estágio da
vida costuma ser tratado nem sempre é mobilizada pelos atores em
suas movimentações na vida social.
Mas é recorrentemente mobilizada
como dispositivo moral, ou seja,
como uma “competência” (Boltanski, 1990), uma “ação que
convém” (Thévenot, 1990), ou,
como tenho preferido tratar (Werneck, 2008, 2008b, 2009, 2009,
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2009b, 2011), uma “competência de
efetivação”. Com esse movimento,
estou tratando a velhice como um
operador para prestar contas, para
com isso permitir a continuação, a
concretização, a efetivação de determinadas ações que sejam o centro
de situações de polêmica moral –
nas quais alguém, na vida cotidiana, possa sentir o que também já
chamei de “mal-estar relacional”.
Nesse sentido, ao afirmar a velhice como um aparato de efetivação,
quero chamar a atenção para como
ela pode ser vista como importante elemento de um igualmente importante jogo de interações para as
quais a participação de idosos ajuda
a chamar a atenção.
A pesquisa que me permite
olhar para isso, que se coordena
com algumas outras que realizei
sobre a desculpa, foi realizada em
supermercados. Nessas lojas, movemo-nos por corredores exíguos,
com carrinhos que não raro se chocam e que, parados diante de prateleiras enquanto, por exemplo, comparamos preços, interpõem-se entre
os outros e um objetivo que nos é
comum, os produtos à venda. Essa
disputa, se não é explícita e gritante,
não deixa de ser disputa e não deixa
de produzir, como veremos, uma
série de micropolêmicas morais, a
respeito das precedências em termos
de espaços – pelos quais se trafega
e/ou em que se pretenda ficar parado – e em termos de velocidades
– em um jogo de movimentos para
se chegar a algum lugar, por vezes

antes de alguém. O supermercado é
um lugar ao qual somos quase todos
praticamente obrigados a ir rotineiramente e no qual somos impelidos
à interação com outros transeuntes,
em uma espacialidade exígua que
nos torna “unidades móveis” (Goffman, 1971) bastante fadadas ao
conflito: enquanto nos deslocamos
em busca da massa e do molho para
o jantar, movemo-nos diante e por
entre pessoas que desconhecemos e
às quais devemos uma relativa cordialidade, cortesia essa que se vê um
tanto ameaçada naqueles corredores. E, nesses locais, observei situações em que é atribuído a idosos o
papel de causadores de “disputas de
cortesia”, ou seja, situações em que
“uma forma de violência específica
(…) pode surgir onde as interações
constantemente fazem referência às
exigências da cortesia e das civilidades” (Gayet-Viaud, 2008, p. 63).
Claro, o que estou sugerindo
aqui não é uma “falta de educação
nominal do idoso”, longe de mim.
Não há nada na velhice (ou em
qualquer outro grupo etário, aliás)
que caracterize um indivíduo como
descortês a priori. Aquilo para o
que quero chamar a atenção são
as situações nas quais a possível
continuidade “violenta”2 seja apla2. A ideia de violência utilizada aqui não está
necessariamente ligada à agressão física. Trata-se, antes, de um regime, no qual se torna impossível o acordo, no qual nenhuma
condição de legitimidade é produzida e em
que a efetivação da ação depende do uso desmedido da força, seja ela física ou simbólica.
Para uma discussão sobre uma noção pragmatista de violência, ver Clavérie (2009).
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cada usando-se uma circunstância
específica como forma de conferir
efetividade à ação incômoda praticada, a saber, a condição de idoso.
Se qualquer um poderia empurrar
um carrinho “grosseiramente”, não
é qualquer um que passará por essa
situação sem “levar um carão” (nas
palavras de um consumidor “atropelado” por um “meu tio”) como
passará o velho. Aquilo que discuto aqui, então, é como a velhice é
operada, nas situações de interação
da vida cotidiana, como elemento
de circunstancialização; como desculpa, portanto. Ou seja, trata-se
de entender como uma tipificação
social como a velhice pode servir
como circunstância efetivadora de
ações sociais que possam ser postas
em questão.
Uma constatação apontava
para a prodigalidade do mercado
para uma pesquisa sobre a velhice:
a grande frequência de idosos nesses estabelecimentos. Observa-se
não apenas a constituição de um
hábito dessa categoria de frequentar essas lojas de forma bastante
intensa (encontrei muitos idosos
que chegam a ir ao mesmo mercado diariamente), como ainda uma
permanência longa nas lojas e uma
distribuição desse tempo por atividades que muitas vezes pouco têm
a ver com a aquisição de itens necessários à vida doméstica, estando mais ligadas à convivência com
amigos e vizinhos e mesmo com a
rotina da loja. Quando realizei a
pesquisa, em 2010, segundo os últi100 PATINHO FEIO

INTELIGÊNCIA

mos dados censitários oficiais então
disponíveis, Copacabana era a localidade com a maior proporção de
idosos (considerados como tal pela
lei a partir dos 60 anos) na população da cidade, e a Tijuca ocupava
o segundo lugar na escala. Agora,
segundo os dados mais recentes, a
Tijuca foi ultrapassada pela Lagoa,
mas mesmo assim mantém um nível alto de idoso3: a região de Copacabana – perfazendo esse bairro
e Leme –, tradicional e turístico
bairro da Zona Sul, esse percentual
chega aos 29,3% dos 161 mil habitantes, com mais de 47 mil idosos,
enquanto a Tijuca – incluindo essa
região, Praça da Bandeira e Alto da
Boa Vista –, igualmente tradicional
bairro da Zona Norte, apresenta 43
mil idosos, que representam 23,7%
de sua população de 181 mil pessoas. A título de comparação, a média
dos percentuais de idosos da cidade
fica em torno de 15%.
O que encontrei nessas observações não foi o que Joseph (1984),
inspirado por Goffman, chama de
uma “aparência de vulnerabilidade”
a marcar o reconhecido do velho na
vida pública. Pelo contrário, tanto
na interpretação dos jovens sobre os
idosos quanto na dos próprios velhos, a imagem de um ator ao qual
se lega mais piedade do que crítica
é muito pouco acionada. Diferente3. Dados do Censo 2010, informações disponíveis (on-line) em: https://docs.google.com/
viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.armazemdedados.rio.rj.gov.br%2Farquivos%2F2960_
pop%2520_idade_2010.XLS.

mente disso, a condição de unidade móvel no supermercado parece
levar a “capacidade crítica” (BOLTANSKI e THÉVENOT, 1999) dos
mais jovens para o primeiro plano,
lançando contra os mais velhos exigências no plano da justificação, ou
seja, para uma sustentação em alguma gramática do bem comum4. Em
resposta a elas, entretanto, o que vi
efetivar a ação em questão foi o tratamento da condição idosa como
circunstância, independentemente
da avaliação de uma “prova” que
a tornasse uma prestação de contas
racional.
A desculpa, dispositivo moral
Desculpa: tenho me debruçado
sobre esse tema há algum tempo.
Ela tem despertado interesse esparso nas ciências sociais, sobretudo no
campo dos estudos interacionistas.
A observação seminal se deu no
plano da filosofia da linguagem,
no trabalho de John Austin (1979
[1956]), que dá ênfase aos elementos
linguísticos formais e sugere uma
definição situacional (p. 176):

4. Conforme a tipologia de Boltanski e Thévenot (1987, 1991), a legitimidade de uma
precedência como a formalizada em uma
fila prioritária ou mesmo de um ceder a
vez poderia ser localizada em um plano “cívico”, já que constituiriam a afirmação de
um direito formal inerente à categoria dos
idosos. E uma abordagem mais próxima de
Cardoso de Oliveira (2002) poderia caracterizar a ação do idoso nesses casos como uma
afirmação de “respeito” por uma ação de
“consideração”. Mas tratarei essas ações do
ponto de vista de um conjunto de aparatos
de efetivação do “bem de si”, independentemente de outras referências de bem.
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Em geral, a situação é aquela
em que alguém é acusado de
ter feito algo, ou (para deixar
mais claro) na qual é dito que
alguém fez algo de mal, errado,
inepto, indesejado ou de alguma entre inúmeras outras formas desfavorável. Logo depois,
o próprio, ou alguém que esteja
a seu lado, tentará defender sua
conduta ou tirá-lo da situação.5
A partir dele, autores como
Sykes e Matza (1957), Garfinkel
(1967), Scott e Lyman (1968, 1970,
2008) e Goffman (1971) deram início
a uma agenda de pesquisa em que
a desculpa aparece como categoria
de um quadro em que discursos
são utilizados para “dar conta” das
ações. Scott e Lyman (1968), a partir
de Austin, situam formalmente o
dar uma desculpa como tipo de account, ou seja, como o ato de prestar conta, de dar satisfação por algo,
ou, mais formalmente, “um discurso feito por um ator social para explicar uma ação imprevista ou um
comportamento problemático, seja
esse comportamento da própria
pessoa ou de outros, ou quer a causa imediata a provocar esse discurso provenha do próprio ator ou de
outrem” (p. 112). Eles estão interessados na qualificação desses discursos como “habilidade para manter
5. Não me refiro aqui em nenhum momento
à desculpa como mecanismo de “remediação” (GOFFMAN, 1971), ou seja, da desculpa como reparação, como forma temporalmente rearticulada do perdão.
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de pé as vigas da sociação rompida,
para estabelecer pontes entre o prometido e o executado, para consertar o que está quebrado e trazer de
volta quem está longe” (p. 111). A
desculpa, nesse modelo, é um dos
dois tipos de account, ao lado das
“justificações”. A primeira é um account “em que alguém admite que
o ato em questão seja ruim, errado
ou inapropriado, mas nega ter plena responsabilidade sobre ele”. A
outra, aquele “em que alguém aceita a responsabilidade pelo ato em
questão, mas renega a qualificação
pejorativa associada a tal ato”. A
justificação tenta demonstrar que
algo está correto, a desculpa tenta
demonstrar que não é possível agir
de outra forma.

M

ais recentemente, dois principais
tipos de abordagens têm analisado esse objeto: por um lado, autores como Benoit (1995), McEvoy
(1995), McDowell (2000) e Boltanski (2004) têm olhado para a
desculpa como uma forma de autodefesa. Por outro lado, trabalhos
mais antropológicos, como os de
Herzfeld (1982, 2006) e Idomeneos

(1996), têm explorado seu papel nas
formas de legitimação de elementos
culturais. No primeiro caso, a desculpa aparece diante de uma tensão
entre bem de si e bem do outro. No
segundo, surge como uma forma
universalizada de diferenciação cultural.
Mas, em todas essas abordagens, à desculpa tem sido legado
um lugar de resíduo lógico da justificação: quando não pudéssemos
constituir uma explicação universalista, seríamos obrigados a recorrer
a uma “muleta lógica”, a desculpa.
Porém, conforme demonstrei, a
desculpa não é um operador lógico.
Ela não se insere de maneira que seu
conjunto argumentativo seja avaliado como legítimo ou não pelos
atores de acordo com um regime de
competência moral dotado de algum princípio de legitimidade. Em
vez disso, ela opera uma mudança
na forma segundo a qual uma ação
tem continuidade: em vez de oferecer a quem a avalie um motivo justo
para que tal ação ocorra, a desculpa
oferece uma circunstância que, ao
se apresentar como tal, torna a ação
inevitável e informa que a avaliação
não pode ser feita naquele caso específico, por uma questão de justiça.
Esse tipo de ação, esse ato de
algo dizer para “explicar” o que se
fez “de errado”, que tenha incomodado outra pessoa, é um dispositivo
moral privilegiado para enxergar e
entender o que tenho chamado de
“capacidade metapragmática”, uma
capacidade cognitiva dos atores
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sociais para operacionalizar a distância existente entre a dimensão
utópica e universalista conduzida
pelas regras morais e a dimensão
circunstancialista com que as pessoas se deparam nas situações cotidianas. Trata-se de uma consciência
da pragmática das ações localizadas.
Todos nós temos, em diferentes dimensões, uma maquinaria moral,
que nos leva a buscar/interpretar o
bem (tratarei desse complexo conceito mais adiante).

D

a mesma maneira, todos nós, segundo Boltanski e Thévenot
(1999), contamos com uma “capacidade crítica”, que nos permite nos
manifestar diante de ações dos outros (e mesmo nossas) que possam
estar em desacordo com alguma
noção de bem (para eles, comum)
para cujo horizonte estejamos voltados. E tenho defendido que, ao
mesmo tempo e ao lado desses
dois elementos, operacionalizamos
também essa terceira capacidade,
que nos permite ter “jogo de cintura”, operacionalizar “margens de
manobra” para a rigidez das duas
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outras. Uma desculpa, conforme
tenho descrito, é uma ação social
que toma uma situação centrada
no universalismo da utopia moral
e promove justamente uma torção
de rumo à circunstancialidade, permitindo a efetivação de uma ação
segundo uma forma de bem que
seja não universalizada, mas, muito
diferente disso, uma forma particularizada, individual, algo que podemos chamar de “bem de si”.
Um exemplo testemunhado no
supermercado da Tijuca: duas moças estão com um carrinho grande
cheio, estilo “compra de mês”, na
fila do caixa. Elas são as segundas
na linha e aguardam a vez atrás de
outro consumidor de carrinho também repleto. Atrás delas, a sequência se estende até o meio do corredor de achocolatados. O mercado
está especialmente lotado, inclusive
de idosos, de modo que, à esquerda,
os caixas exclusivos trazem também
filas longas. De fato, a celeuma no
entorno é grande e as pessoas se
acotovelam para atravessar as filas,
a fim de ingressar nos corredores
de gôndolas. Em certo momento,
as duas jovens, que conversam entre
si, têm sua atenção atraída por uma
voz que atravessa o espaço entre as
duas. É uma senhora de vestido florido. Ela traz na mão um pacote de
biscoitos, uma caixa de leite desnatado e dois sacos com legumes. Nas
mãos, sem mesmo uma cestinha. A
voz: “Você podia passar essas comprinhas aqui pra mim junto com as
compras de vocês?” Uma das duas

não entende o pedido direito e pede
que ela repita. Ela explica que “em
dias normais” entraria na fila para
idosos, mas, “naquele dia”, “não
dava”. Ela queria, então, que elas
incluíssem suas poucas compras em
seu montante e, mediante o adiantamento do valor de suas compras,
passar direto, indo embora antes
delas ainda, que ficariam a acertar
suas próprias contas.
Temos aqui os elementos típicos
de uma desculpa: uma situação em
que se estabelece uma desigualdade
de “grandeza” entre duas partes,
uma desigualdade considerada ilegítima por uma dessas partes – “Mas
isso, na prática, é furar fila, né?”, diz
uma das moças em rápida entrevista
após a saída do supermercado. Elas
“até admitiram” passar a compra
da idosa, mas não sem reconhecer
a injustiça envolvida. Não seria, entretanto, de qualquer forma “bom”
ajudar uma idosa? “Ah, mas ela se
aproveita, né? Não tinha nenhuma
necessidade!”, diz a outra, as duas
estudantes que dividem apartamento em um prédio dois quarteirões
adiante. Essa ilegitimidade, entretanto, é anulada na situação em que é
posta em questão, a situação em que
ocorre. A forma de efetivar a ação
demandada por uma crítica moral
é a correção da desigualdade, realocando-a em algum princípio universal de bem comum, por exemplo,
por uma gramática “cívica”, obedecendo-se diretamente à fila, ou por
uma gramática “doméstica”, na qual
uma lógica afetiva permitiria a ação
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ocorrer6. Em qualquer um desses casos, uma prova de adequação à gramática adotada é exigida. Mas não
é isso o que ocorre. Em vez disso, a
idosa simplesmente diz que “desta
vez não dá”. Sem mais explicações.
Ou pelo menos sem uma explicação
a ser avaliada logicamente. Na verdade, na prática, ela sugere que em
vez de se adentrar em um debate
sobre a justiça contida em sua ação,
que ela seja liberada “só desta vez” e
que “não se fale mais nisso”. Assim
é a desculpa.
Exemplo, na verdade, bastante
geral. A situação é relativamente
costumeira no supermercado tijucano. Em várias vezes presenciei
repetições quase esquemáticas da
situação que acabo de descrever.
Nem sempre com um supermercado cheio que pudesse sugerir um
grau de sofrimento que conduzisse
a questão para o trabalho de face
da vulnerabilidade. Nesses casos, a
situação descrita é recortada pelo
“bem de si”.
Outro exemplo, este no mercado em Copacabana: no corredor
de laticínios, também relativamente estreito, e contíguo ao setor de
frios e à padaria, onde se formam
filas, uma senhora, bem vestida, estaciona seu carrinho, acompanhada
por um rapaz. Ela está em busca de
“creme de leite fresco”. Era o que
tinha de ser adquirido para determinada receita. O rapaz, então,
6. Para uma galeria sucinta de gramáticas
de justificação, ver Boltanski e Thévenot
(1999).

aponta para duas embalagens na
prateleira refrigerada: “Olha aqui,
creme de leite pasteurizado.” “Não,
não pode ser pasteurizado, tem de
ser fresco.” “Mas é praticamente a
mesma coisa.” “Mas esse leva morango”, ela argumenta, diante da
embalagem do produto, geralmente usado para se preparar chantilly
caseiro, trazendo no rótulo a imagem da fruta sobre uma montanha
de creme. “Não, não é de morango,
é só o rótulo... É de preparar...” O
debate prossegue por mais alguns
instantes, permitindo que se formasse diante dos dois uma pequena
aglomeração, todos apertados no
pequeno corredor: o produto ficava justamente ao lado dos requeijões e das manteigas e margarinas,
produtos mais procurados ali. “... E
temos de resolver isso logo, porque
as pessoas estão esperando para pegar mercadorias”, conclui o rapaz.
A resposta da consumidora: “Ah,
elas esperam!”
Que account pode ser oferecido
para fazer outras pessoas, algumas
demonstrando certo incômodo,
não iniciarem um conflito? Sem disfarçar seu desconforto pelo questionamento de sua ação, a idosa não se
furta a responder. Em sua fala, surge
quase um manifesto da operação lógica aqui em pauta: “Olha aqui, meu
filho, eu já fiz o que tinha de fazer
na minha vida. Já me casei, já criei e
casei dois filhos, já enterrei marido,
já fiz o meu papel.” E, mais adiante,
ela completa: “Não é possível que
depois disso tudo eu não possa me
ABRIL• MAio • JUNHo 2011 103
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dar ao luxo de pensar em mim.” E
outros momentos de sua fala constituem um argumento: não se trata,
nas situações de polêmica moral,
de a velhice constituir um ente sofredor, digno de piedade e compaixão. Trata-se de a velhice conferir
uma condição de permissão moral
de algo que chamei (Werneck,
2009b) de “‘egoísmo’ competente”,
ou seja, um “egoísmo” entre aspas,
uma ideia de “bem de si” efetivada,
passível de continuidade na ordem
das ações. Trata-se de construir a
própria condição de idade avançada
como uma desculpa.
Disputas por espaço
O espaço é uma das variáveis
mais relevantes no que diz respei-
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to à conflituosidade cotidiana. Mas
não se trata apenas de pensar o espaço como “palco” (GOFFMAN,
1959) dessas interações. É preciso
pensar o espaço também como o
próprio elemento em disputa. Em
grande parte, nas interações da vida
urbana, é o próprio espaço o que
está no cerne das discussões. E no
que diz respeito a idosos, essa questão assume proporções peculiares:
eles são “lentos”, “têm movimentos
limitados”, “precisam de ajuda”,
“ficam tempo demais em um lugar
só”, “permanecem tempo demais”
nas lojas (declarações ouvidas na
observação ou em entrevistas). Eles
seriam, então, sujeitos cuja representação social aponta muito habitualmente para a conflituosidade es-
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pacial. A vida moderna, em grande
medida, costuma ser desenhada idealmente como uma vida de jovens e
adultos que se movem (por si próprios) e crianças e velhinhos que ficam parados (ou são conduzidos). E
as limitações de movimento desses
atores “de idade” costumam colocá-los por vezes como obstáculos.
Não se trata, entretanto, como
já demonstrei, de construir uma
categoria de vitimização ou de estigmatização. Nem, por outro lado,
de apontar o dedo para os idosos
como praticantes preferenciais de
ações incômodas. O elemento central a ser apontado aqui é enxergar
os velhos como “agentes competentes” (GARFINKEL, 1967), ou seja,
como seres dotados de uma competência moral capaz de operacionalizar sua condição como elemento
de efetivação de suas ações, seres
capazes de sustentar a ambiguidade
moral que qualquer ser humano em
vida social deve ser capaz de sustentar. E que é capaz, sobretudo, de articular uma com a outra, ou seja, a
condição etária com a condição de
ator moral.
Nosso assunto aqui, como já
disse: situações em que idosos são
praticantes de ações que, por algum
motivo, possam incomodar os outros a seu redor, mas que têm a possibilidade de conflito aplacada pela
afirmação justamente dessa condição como circunstância. Por isso
mesmo, para poder dar conta desse
tipo de situação de forma intensiva,
este trabalho optou por se deixar
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guiar pelo espaço. E foi procurar
como laboratório um espaço cuja
disputa esteja no próprio horizonte das ações dos atores envolvidos.
No mercado, tive a oportunidade
de vivenciar situações em que o espaço de fato “comunica” os atores e
os faz questionar um a posição do
outro. Um bom exemplo disso é o
fato de que em ambas as lojas pesquisadas – e em outros mercados
que, como consumidor comum,
frequento há muito tempo – há alguns locais que costumam concentrar os idosos frequentadores. Um
deles é formal e institucionalizado:
a fila preferencial7, na qual se espera
uma frequência etária específica.
Mas há as áreas contextualmente construídas, produzidas pela
rotina peculiar de cada mercado.
Na Tijuca, observei dois locais de
concentração: a banca de prova de
café e a fila e o entorno da seção
de laticínios a granel. Em Copacabana, uma lanchonete com mesas.
No primeiro caso, seu Gilberto,
ex-escrevente, que eu vira no caixa a questionar a atendente com
um “Como você não me conhece?
Eu venho aqui todo dia!”, explica
que ir ao mercado virou uma rotina para ele, porque é divertido e é
um lugar em que “encontra os ami7. O Estatuto do Idoso, criado pela lei 10.741,
de 1º de outubro de 2003, que altera a lei
10.048, de 8 de novembro de 2000, estabelece a garantia “às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos” o “atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população”.

gos”. De fato, na bancada em que
uma jovem de uma empresa de café
oferece provas gratuitas da bebida,
ele apoia o braço e bate papo com
a jovem atendente e com seu Ricardo, ferroviário aposentado que
mora em outro bairro, mas que vai
ao mercado “pelo menos duas vezes
por semana”. Na “fila do queijo de
minas”, como vários entrevistados
a chamaram, porque o principal
atrativo são as provas do produto
oferecidas, conversa-se, estando ou
não na fila. Mas, sobretudo, fura-se
a fila: presenciei muitas vezes idosos
chegaram diretamente ao atendente, ignorando as demais pessoas que
aguardavam, vários outros idosos
entre elas. O intrigante aí é a baixa taxa de conflito demonstrada:
em seis meses de observação, nunca presenciei um momento em que
se reclamasse mais agressivamente
dessa ação. De fato, os idosos contam com o atendimento prioritário
e isso poderia explicar a concordância. Mas a abordagem aos consumidores da fila revelaria o mecanismo
da efetivação dessa prática. “Claro
que incomoda! A gente está numa
fila enorme, no supermercado lotado. E não tem fila preferencial aqui,
só no caixa”; “A gente já entra na
fila olhando para a ponta, vendo
quando vai aparecer uma senhora para provar queijo e aproveitar
que está ali para fazer seu pedido na
frente de todo mundo.” E, de forma mais consolidada: “O cidadão é
sênior por isso: ele chega, faz o que
quer e não se reclama. Não se reclaABRIL• MAio • JUNHo 2011 105

I N S I G H T

ma de velhinho.” Por que, piedade?
“Não, simplesmente não se faz isso.
Vai discutir com o velhinho para
quê? Vai perder a razão”, diz um
rapaz de 28 anos, professor de matemática.
Perder a razão: é disso que parece se tratar. Diante da condição
de idoso, não há argumento racional que se possa ser colocado. Em
vez disso, ocorre simplesmente a
constatação de algo que poderíamos chamar, inspirados pela fala do
último rapaz, de uma senioridade,
condição afirmada sobre o espaço:
no mercado, a condição de idoso estabelece uma prioridade que não é
cívica, e sim de tomada de áreas, de
reconhecimento de um “egoísmo”
sobre esse espaço que não se costuma desafiar, embora possa ser questionado (e é), apesar de quase nunca
diretamente. Ouvi de vários jovens
uma redução das ações dos idosos
a uma dimensão pitoresca, constituindo um desvão de análise moral:
“Ah, velho é que nem milionário
excêntrico de desenho, né?”; “Velho
tem cada uma!”; “Não é fofa? Ela
pisa no pé mesmo!” Mas esse mecanismo sempre vem articulado com
uma avaliação moral negativa das
ações efetivadas e estará em acordo
com um dos tipos de desculpa de
que falarei adiante.
A lanchonete do mercado da
Zona Sul fica localizada bem próxima aos caixas, o que torna o lugar
uma espécie de teatro para os que
aguardam pagar. Nela, os idosos
costumam ficar sentados, simples106 PATINHO FEIO
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mente sem nada fazer, sem nem
pedirem um café. Vi algumas vezes
se formarem duplas, não mais que
trios, a conversar. Mas em geral
as trocas estabelecidas são mesmo
furtivas: uma senhora está sentada,
“apenas descansando”, como me
explicaria, “do esforço de ir até ali”;
permanece um tempo, até que puxa
conversa com outra. É dona Mar-

espaço municiados da circunstância
que a condição etária lhes oferece
para obter precedências.
De volta à Tijuca, na banca de
café se reencontra um grupo de senhoras que, ao conversar, corrobora essa tese: “Eu, não, meu filho, não
quero ser grossa, não. Mas eu sou
idosa, né? Tô podendo!”, diz dona
Adalgiza, que foi enfermeira até se

cela, que igualmente havia se acomodado para descansar “de nada” e
chamou a atenção de dona Cláudia.
As duas usam argumentos semelhantes aos da senhora do creme de
leite: “Quando você passa dos sessenta, por aí, parece que as pessoas
não te veem mais. Então, você tem
de mostrar a elas que existe ainda”,
diz a primeira. “Eu fico aqui parada
e é como se não estivesse em lugar
nenhum, sabe? Mas se você está fazendo a mesma coisa que as outras
pessoas, está ali no corredor com
elas, comprando a mesma mercadoria, como é que pode não ser visto?”
Parece tese semelhante à da “invisibilidade” que produz a agressividade proposta por Soares (2000).
Mas aqui diferenciada por outro
elemento: a afirmação da presença
do idoso no espaço não se constitui
em negatividade estigmatizadora,
pelo contrário: ela é afirmação de
um cartão de visitas para a possibilidade de ação. Se usam de força desmedida em várias de suas ações, os
velhos observados não forçam sua
entrada no mundo dos jovens pela
exposição sofredora de sua condição de idosos, eles se movem no

casar e, hoje, três filhos depois, não
gosta de ir ao mercado com o marido. O riso das outras, diante do jogo
de palavras da colega, espirituosa a
ponto de misturar os sentidos de
permissão e empoderamento, conduz a explicações: “Não é uma sacanagem, perdoe-me a palavra, não
querer que o velho faça seu supermercado, tome seu cafezinho, converse com suas amigas e, se precisar
fazer o que tem de fazer pra isso,
chegar lá e fazer? Não é uma questão de respeito, não, é uma questão
de como as coisas são. O velho é
mais experiente, ele tem que poder
fazer o que quiser!”, diz dona Ilda.
“Não tudo o que quiser, né?”, atenua dona Shirley, pegando mais um
café. “Mas a gente sabe bem o que
pode e o que não pode, não é? Não
é bater em ninguém, mas eu não
vou poder tomar uma atitude de ser
enérgica só porque sou a velhinha?
Ah, não, senhor, eu não vou deixar
de fazer o que quero por isso!”
Dois tipos de efetivação
Quando me refiro a efetivação, estou me localizando na ideia,
bastante cara à abordagem prag-
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matista, mas que já era cara ao interacionismo, e que fica explícita
programaticamente na etnometodologia, de que a vida social é um
universo atravessado de um lado
por práticas tomadas, nos termos
de Garfinkel (1967), como indiscutíveis, taken for granted, e, de outro, por práticas constantemente
postas em questão. Estas últimas,
para ocorrerem, dependem de um
componente linguístico, o account,
“empregado sempre que se sujeita
uma ação a uma indagação valorativa” (SCOTT e LYMAN, 2008
[1968], p. 140).
A se raciocinar a partir desse
modelo, uma pergunta sociológica essencial passa a ser: de que fenômeno se está falando quando se
responde a uma ação que está em
questão? As ciências sociais e outros
sistemas de pensamento têm usado
vários termos para dar conta dessa questão: “realização” em Hegel;
“ação da ideologia” em Marx; “legitimação” em Weber; “justificação”, com um sentido em Goffman
e outro em Boltanski e Thévenot;
“validação” para Habermas; entre vários outros modelos. Tenho
proposto usar o termo efetivação.
A opção por ele tem a ver com a
ideia de pensar uma forma mais
abstrata, que dê conta desses vários
modelos, permitindo tratar cada
um deles como uma diferente manifestação do fenômeno. Com esse
termo, desenho a forma mais pragmática possível para a categoria:
efetivação aponta para a produção

de efeitos, para a criação de consequências. E é nas consequências
que se podem ler as ações sociais:
como diz a máxima de William I.
Thomas, “se os homens definem as
situações como reais, elas são reais
em suas consequências” (Thomas e Thomas, 1938 [1928], p.
572). Assim, o processo de concretização de uma ação é, nos dois sentidos, fenomênica e analiticamente,
um processo de constatação de suas
consequências, de seus efeitos. Mas
isso não significa apenas uma neutralização da categoria. Representa
também o reconhecimento de sua
pragmática: essas consequências se
colocam segundo uma pluralidade
de gramáticas, um conjunto finito
de formas de produzir consequências. Isso corresponde a fazer duas
afirmações sobre a vida social em
sentido amplo:
1) Ela é atravessada constitutivamente por um imperativo moral;
2) A moral pode/deve, antes de
ser pensada como um plano de normatividade (a definir uma gestão
do correto e do incorreto), ser considerada como um plano de gestão
do bem: se a justificação, conforme
descrita pela sociologia pragmatista da crítica, é operada segundo o
“bem comum”, situações mais complexas moralmente exigem pensar
em diferentes regimes para dar conta de outras formas de bem: além
do “bem comum”, pesar o “bem de
si”, o “bem do outro”, o “bem de
todos”, e, claro, uma condição de
“tudo bem” (a rotina).
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não é operada
necessariamente
por apenas um
“argumento”
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Digo isso pois este foi o problema que se colocou em todas as
minhas incursões sobre o tema,
sobretudo esta: têm-se diante do
pesquisador uma ação voltada para
o bem de si e que carece de prestação de conta. Para tal ser efetiva,
um processo específico se constrói:
dar uma desculpa, um argumento
falsamente lógico, mas cuja lógica
textual pouco importa, sendo mais
importante pela operação de tradução que faz do que pela operação de
reflexividade. Como já disse, a desculpa não é um argumento racional
– daí ela não raro recorrer a cachorros que comem deveres de casa
(WERNECK, 2009a). É, antes, um
ativador, cujo formato ilógico serve
justamente para ativar um dispositivo que leva a situação do plano
universalista da regra moral para o
plano das circunstâncias pragmáticas contidas na situação localizada.
Pois minhas observações da
desculpa me levaram a mapear dois
modelos principais segundo os quais
ela opera, tipos que chamei, a partir
de várias nomeações nativas, de:
1) “Não sou/era eu” – dá-se um
deslocamento do plano universal
para o circunstancial com o ator: ele
é alguém que tipicamente obedeceria à regra moral em questão (mantendo-se no mesmo plano universal
em que se baseie qualquer questionamento sobre a ação em tensão
com a regra), mas que, naquela
circunstância, viu-se transformado,
deslocado de sua condição normal.
É o tipo de desculpa mobilizada

quando se diz: “A serpente me tentou com a maçã e eu a comi”; “Eu
estava bêbado”; ou “Não consigo
mais fazer isso como antigamente,
já que envelheci.”
2) “É assim mesmo” – dá-se um
deslocamento do plano universal
para o circunstancial com a situação: ela é um momento em que tipicamente qualquer um obedeceria
à regra moral em questão, mas que,
naquela circunstância, se construiu
de uma maneira peculiar, revelando
uma “normalidade paralela”, uma
situação incontrolável. É o tipo
de desculpa mobilizada quando se
diz: “Você sabe que eu não consigo
acordar a essa hora!”; “No Brasil, as
coisas sempre acontecem desse jeito”; ou “Com velho é assim.”
Ambos os casos são modelares, que se seguiriam por inúmeros
casos observados na pesquisa. Na
verdade, uma das características observadas em minhas pesquisas com
casais, políticos e manuais de desculpa (Werneck, 2009, 2009a,
2009b) é que uma desculpa, uma
vez que não pertence a um sistema
de avaliação lógica, não é operada
necessariamente por apenas um “argumento” para cada situação. Na
verdade, o comportamento típico
é, ao se dar uma desculpa, oferecer
uma sequência delas, nem sempre
todas encadeadas logicamente. A
situação, então, permite coordenar
esses dois tipos, efetivando diferentes planos da mesma. Essa coordenação, entretanto, nem sempre é nítida, já que o recurso à circunstância
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se dá envolto em várias parcelas da
situação. Mas a diferença tipológica
tem se mostrado valorosa em termos explicativos, porque permite
a noção da diferença entre, de um
lado, um investimento forte em si (e
em uma diferença em relação a algo
que tenderia a se manter) como referência do bem de si, e, de outro, um
investimento forte no mundo (e em
uma manutenção de algo que tenderia a mudar) como referência do
mesmo bem de si: se, por um lado,
pode-se acessar a margem de manobra ao se deixar de ser momentaneamente quem se é, por outro,
pode-se chegar ao mesmo ponto ao
ver ser momentaneamente a mesma
a situação que habitualmente não se
manifesta (e que se manifesta sub-repticiamente).
E é nesse sentido que minha,
digamos, pesquisa de mercado se
mostrou pródiga: as micropolêmicas morais que observei apontam
para uma forma peculiar de coordenação entre essas duas formas. É
que estamos falando de uma categoria constituída em torno de uma
representação identitária: ter uma
idade costuma ser entendido como
a construção em torno de si de um
conjunto de representações que se
moldam como uma disposição.
Mas, nas entrevistas que realizei,
um elemento chamou a atenção:
o elemento identitário que aponta
para a vulnerabilidade defendida
por Joseph, a ideia de que, ao se tornar velho, deixamos de ser alguém
que fomos e passamos a ser outro,
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dotado de menos recursos físicos,
surgiu nas falas, mas contextualizada apenas como processo de formação. Nunca como retrato da condição, do conjunto de competências,
do ator.

ercebi, então, que o mecanismo
principal de operação era uma coordenação entre “não era eu” e “é
assim mesmo”. Uma mulher de
44 anos que me contou frequentar
assiduamente o mercado da Tijuca por trabalhar como doceira e
necessitar constantemente renovar
seu estoque me conta que, “com
velho, não adianta entrar em conflito, porque ele não muda de ponto
de vista, então você acaba virando
aquele que briga com velho”. Uma
das moças que serviram de exemplo
para a situação de “passar a compra” descrita anteriormente, Cinthia, me diz que “é preciso relevar
o que os velhos fazem”. E completa
com uma declaração que resume de
ponta a ponta a representação dos
interlocutores em relação aos idosos: “A gente sabe que eles acham

que podem fazer tudo e, se a gente
for reclamar de tudo, vai brigar por
tudo... Se a gente não desculpar isso,
não pode viver, porque eles têm a
melhor desculpa: eles são velhos.”
Conclusão
Em um comercial de loteria
veiculado em 2010 (REBOUÇAS,
2010), vemos Pelé, garoto-propaganda das loterias da Caixa, preenchendo um bilhete. O narrador
informa: “O Pelé entende tudo de
futebol”, motivo que justificaria
ele “fazer uma fezinha” no jogo em
questão, baseado nos resultados de
partidas. Enquanto o narrador fala,
posiciona-se ao lado do ex-jogador
uma senhorinha. Cabelos grisalhos,
óculos, maçãs do rosto rosadas, é
a típica vovozinha do mito. A voz
em off a apresenta como “dona
Ana”, que “não entende nada de
futebol”, mas também aposta no
mesmo jogo. Enquanto isso é dito,
no entanto, vemos que ela olha de
soslaio, e copia os palpites de Pelé.
Quando este termina de preencher
seu bilhete, é seguido por ela na
direção do balcão, para efetivar o
jogo. Ela, entretanto, posiciona-se
ao lado dele e, em um rompante,
passa à frente, “driblando-o”, em
um movimento que merece do filme inclusive um replay, como em
um lance futebolístico. Ao final, ela
olha de forma cúmplice para a câmera, como que a celebrar sua astúcia. Soa curioso o uso de uma idosa
para se contrapor a Pelé. Afinal, ele
tem mais de 70 anos. Mas, diante
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dela, acaba por assumir o papel de
mais jovem, daquele que é atravessado pelos movimentos do idoso.
A velhinha “espaçosa” rouba a precedência de seu competidor na fila
pela sorte a partir de sua condição,
anedoticamente construída como
imagem de vovozinha.
Não é um supermercado. Mas
não precisaria ser. As lojas são apenas um espaço de concentração, um
laboratório, no qual as interações
são postas em condições facilitadas
de observação. Mas esse conjunto
de ocorrências se espalha pela cidade, pelas casas lotéricas, pelas calçadas, pelos almoços de família, pelas
academias de ginástica, nos ônibus,
pela vida cotidiana.
Obviamente, jovens também
tomam liberdades desagradáveis na
comunicação com estranhos. Eles
também competem pelo espaço
de forma descortês. Também furam fila. E também eventualmente
abordam moças na rua (e no mercado, por que não?). O que é peculiar com os idosos é a articulação de
sua condição etária como “motivo”
(WRIGHT MILLS, 1940) das ações
que praticam. Trata-se, então, como
demonstrei acima, de uma coordenação entre “não sou eu” e “é assim
mesmo”. A circunstância apontada
é a própria condição de velho, a
velhice. As situações normais, nas
quais se cumpririam determinadas
regras de conduta, quando na circunstância de serem atravessadas
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por idosos, criam para estes uma
condição de licença. A velhice se
torna uma espécie de desculpa prévia, de salvo-conduto.
Isso aponta para a possibilidade
– mais, para a necessidade analítica
– de se pensar a velhice em quadro
distante de uma rubrica identitária.
Não se trata de pensar o que a velhice traz como habitus etário ou
como conjunto de disposições, de
formas de agir prescritas por essa
mesma condição. Vista pragmaticamente, ela pode ser enxergada antes
de tudo como um dispositivo de
inserção nas situações de sociabilidade. Por mais que os trabalhos de
face e as representações operem nessa inserção, eles não aparecem aqui
como disposições, como elementos
determinantes de quaisquer formas
de agir. Em vez disso, conseguimos
ver aqui a velhice como um recurso
utilizado pelos atores – aqueles que
possam usá-la legitimamente, claro,
que possam ser reconhecidos como
idosos a partir dos elementos de representação – para atuações competentes, convenientes, efetivas.
Nesse sentido, a operação analítica aqui contida consistiu em
pensar meu personagem central
menos como alguém que é velho
(e menos também como alguém
que está velho, em todo sentido de
uma condição com a qual é preciso
se acostumar) do que como alguém
que opera (n)a velhice. A velhice,
como desculpa, então, converte-

-se em uma gramática moral, uma
espécie de acessório operado pela
pessoa em sua inserção social. Se
pensarmos em um “ente indivi
dual” (TEIXEIRA, 2010) neutro, ao
qual se possam associar diferentes
dimensões de individuação (sujeito,
indivíduo, pessoa, cidadão, agente
etc.), podemos pensar também nos
elementos identitários como elementos a entrarem depois do hífen
(descrevendo um “ente-sujeito, um
“ente-indivíduo” etc.). Em vez de
disposições básicas, podemos enxergar, então, dispositivos pragmáticos
aos quais se pode lançar mão para
a entrada na ordem da interação.
Aquilo que pretendi demonstrar
neste texto é como a velhice pôde
ser construída como um desses pós-hífen, como um desses dispositivos.
O “ente-velho”, conta, ao se afirmar
como tal no meio de uma ordem de
copresença, com um actância potencializada pelo fato de que menos
limitações se impõe a várias de sua
ações, por mais que elas possam ser
consideradas como produtoras de
mal-estar relacional. Como desculpa, a velhice serve como uma das
formas mais efetivas de operadores
para os atores que dela dispõem. É
assim mesmo.
avwerneck@gmail.com
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itologia” vem de “mito”

destruída e queimada, e suas ruínas lá permanecem. Além

– mentira, ou, mais

dos destroços milenares, Schliemman encontrou restos de

delicadamente, “não

armamentos, couraças (inclusive uma que identificou como

correspondência com a verdade

sendo de Agamenon – o que duvido, sem nenhuma base,

histórica”. De certa forma, é

mas, indiscutivelmente, uma couraça grega).

uma precursora da história

antiga, com as flexibilidades compreensíveis. Neste breve

Posteriormente à descoberta – indiscutível – das ruínas de

esboço, vamos nos dedicar ao riquíssimo veio mitológico cujo

Troia, Schliemman, após longas e difíceis negociações com

criador foi Homero, poeta menestrel cego que viveu cerca

o governo da Turquia – a margem nordeste do Estreito de

de 700 anos a.C. e relatou em suas duas principais obras

Dardanelos (antigo Helesponto) pertence agora àquele

– a “Ilíada” e a “Odisseia” (belíssimas, por sinal) – grandes

país –, conseguiu licença para continuar a escavar, e obteve

acontecimentos do passado remoto, ambas ligadas ao evento

riquíssimo material pré-histórico, também em Micenas e

mais importante da época, a Guerra de Troia (especialmente

outros locais arqueologicamente importantes.

a “Ilíada” – o nome grego de Troia era “Illion”). A “Odisseia”
é amplo relato do retorno para sua casa, em Itaca, de um

Enfim, Homero, poeta cego que percorria as ruas recitando

dos heróis gregos – Ulisses, o Odisseu – também repleto de

(quase como um mendigo) suas poesias, foi “reabilitado” por

aventuras, riscos e atos heroicos. Ambas as obras se tornam

Henry Schliemman como um grande bardo, ao se verificar,

lições da mitologia grega, pela quantidade de personagens

com as pesquisas desse último, que, fora alguns acréscimos,

heroicos, humanos ou divinos, que são envolvidos nas proezas

românticos e mitológicos (introdução de ação dos deuses

de Ulisses, Ajax, Menelaus, Agamenon, Telamon, Priamo,

gregos), a essência era pura verdade histórica.

Hecuba, Cassandra, Heitor e muitos outros.
O mais importante de tudo é que as pesquisas que
Até meados do século XIX, todo o conteúdo da “Ilíada” e

conduziram a Troia foram exclusivamente, repito e

da “Odisseia” era considerado mitológico, sem qualquer

enfatizo – exclusivamente – baseadas na “Ilíada” – assim,

correspondência com a realidade histórica. Até que, por volta

Schliemman fez construir um barco a remo como descrito

de 1850, um comerciante alemão – Heinrich Schliemann –

por Homero, tripulou-o com 24 fortes remadores, e fez

tendo enriquecido no comércio com a Rússia (em estado

diversas experiências para determinar a velocidade média da

de guerra) resolveu utilizar sua liquidez em excesso para

embarcação.

fazer pesquisas arqueológicas. (A propósito, ele não tinha
nenhuma formação acadêmica, sendo seus esforços iniciais

– Colhendo também em Homero que o ponto de partida da

desprezados pela “intelligentsia acadêmica”). Casou-se com

frota grega fora Argos, e que a viagem Argos-Troia durara um

uma jovem 30 anos mais nova do que ele, que foi uma

ano, pôs a ponta fixa de seu compasso em Argos, abrindo-o

excepcional e vigorosa auxiliar nas pesquisas do marido,

com a distância estimada pela velocidade média e duração da

mudou seu nome para Helena, e ele se naturalizou americano,

viagem;

passou a se chamar Henry Schliemman e a enfrentar as
quase intransponíveis dificuldades para obter as licenças para

– Girou o compasso com essa abertura, a outra ponta

pesquisas arqueológicas. Em parte decorrentes dos roubos de

rodeou sobre o oceano, atingindo uma única faixa de

peças históricas valiosas, exportadas sem licença para países

terra, no extremo noroeste do Estreito de Dardanelos (que

dos pesquisadores (a propósito, eu próprio tive enorme

então se chamava “Helesponto”). “Troia está aqui!”, disse

dificuldade para ver as frisas do Parthenon, “jogadas” num

convictamente Schliemman, e partiu para escavações, após

porão do museu de Londres, misturadas com o lixo).

os laboriosos esforços para obter as autorizações do governo
turco. E realmente achou Troia (a rigor, cinco Troias – e como

Mas, retornando ao essencial, o enorme esforço e a paciência

já disse anteriormente, não apenas ruínas de construção,

de Schliemman o levaram a especialmente no que concerne

mas artefatos, inclusive bélicos, lanças, espadas, couraças etc.

à “Ilíada” – comprovar que Troia existiu, foi realmente

compatíveis com a época da Guerra de Troia).
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Cesar Caldeira
Advogado

união
bem-vinda,
ativismo temerário
O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade1,
no dia 5 de maio de 2011, que a união contínua, pública e
duradoura de pessoas do mesmo sexo é reconhecida como
“entidade familiar”, segundo as mesmas regras e com as
mesmas consequências da união estável heterossexual.
Três aspectos merecem atenção de imediato.
Primeiro, o STF realizou uma mutação constitucional por meio da interpretação de um preceito
constitucional específico – o art. 226, § 3º da Constituição federal2 – atribuindo-lhe sentido diverso
daquele previsto pelo constituinte originário em 1988.
Aqui surge uma polêmica político-institucional sobre os
limites da interpretação construtiva: estaria a Corte atuando
como legislador sem mandato representativo num Estado
Democrático de Direito?

114 TROCA-TROCA

Esse ativismo judicial foi justificado pelos ministros em
nome da defesa de direitos fundamentais, em particular,
das minorias (gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transe
xuais). A tese jurídica sustentada nas duas ações é que
se deve extrair diretamente de princípios constitucionais,
como o da dignidade da pessoa humana, da vedação de
discriminações odiosas, da liberdade e da proteção da segurança jurídica, a obrigatoriedade do reconhecimento da
união entre pessoas do mesmo sexo. E, mais, diante da inexistência de legislação infraconstitucional regulamentadora,
devem ser aplicadas analogicamente ao caso as normas
que tratam da união estável entre o homem e a mulher.
Em outras palavras, como as características da união
estável previstas no Código Civil estão presentes nas uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, o tratamento
jurídico deve ser o mesmo, sob pena de produzir discri-
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minação inconstitucional. Defendeu-se, portanto, que o
reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo
independe de qualquer mediação legislativa.
As duas ações diretas de inconstitucionalidades (ADIs),
originariamente submetidas ao STF com duas Ações de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) pelo
governador do Estado do Rio de Janeiro e o Procurador-Geral da República, tinham o mesmo objeto: consistia em
submeter o art. 1.7233 do Código Civil brasileiro à técnica
da “interpretação conforme à Constituição”.
Durante a votação no Plenário do STF, o ministro
Ricardo Lewandowsky informou que nas discussões
travadas na Assembleia Constituinte a questão do gênero
na união estável foi amplamente debatida. Quando se
votou o art. 226, § 3º, conclui-se que a união estável
abrange, única e exclusivamente, pessoas de sexo distinto.
Confira-se abaixo:
“O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI: - Finalmente a emenda do constituinte Roberto
Augusto. É o art. 225 (sic), § 3º. Este parágrafo
prevê: ‘Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher
como entidade familiar, devendo a lei facilitar
sua conversão em casamento’. Tem-se prestado a
amplos comentários jocosos, seja pela imprensa,
seja pela televisão, com manifestação inclusive
de grupos gays através do país, porque com a
ausência do artigo poder-se-ia estar entendendo
que a união poderia ser feita, inclusive, entre
pessoas do mesmo sexo. Isso foi divulgado, por
noticiário de televisão, no show do Fantástico, nas
revistas e nos jornais. O bispo Roberto Augusto,
autor deste parágrafo, teve a preocupação de
deixar bem definido, e pede que se coloque no §
3º dois artigos: ‘Para efeito de proteção do Estado,
é reconhecida a união estável entre o homem e
a mulher como entidade familiar, devendo a lei
facilitar sua conversão em casamento’. Claro que
nunca foi outro o desiderato desta Assembleia,
mas, para se evitar toda e qualquer malévola
interpretação deste austero texto constitucional,
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recomendo a V. Exa. que me permita aprovar pelo
menos uma emenda.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE: - Isso é
coação moral irresistível.
O SR. PRESIDENTE (ULYSSES GUIMARÃES): Concedo a palavra ao relator.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES: - A Inglaterra já casa homem com homem há muito tempo.
O SR. RELATOR (BERNARDO CABRAL): - Sr.
presidente, estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (ULYSSES GUIMARÃES): Todos os que estiverem de acordo permaneçam
como estão.
(Pausa). Aprovada (Palmas).4
Os constituintes optaram, inequivocamente, em 1988,
pela impossibilidade de se abrigar a relação entre pessoas
do mesmo sexo no conceito jurídico de união estável. Cabe
lembrar a lição de J.J. Gomes Canotilho sobre os limites da
interpretação constitucional:
“Todavia, uma coisa é admitirem-se alterações do
âmbito ou esfera da norma que ainda se podem
considerar susceptíveis de serem abrangidas pelo
programa normativo (Normprogramm), e outra
coisa é legitimarem-se alterações constitucionais
que se traduzem na existência de uma realidade
constitucional inconstitucional, ou seja, alterações
manifestamente incomportáveis pelo programa da
norma constitucional”.5
O voto do ministro Lewandowski merece destaque
porque expõe uma fundamentação jurídica que exigirá a
participação do Poder Legislativo, com “disposições normativas específicas” para regular a “entidade familiar” de
pessoas do mesmo sexo – “um quarto gênero não previsto
no rol encartado no art. 226 da Carta Magna.”6 Seria, talvez,
a “união homoafetiva”.
Há, porém, uma dificuldade contramajoritária notável.
O Estatuto das Famílias que está em tramitação no Congresso Nacional afirmava expressamente no seu art. 68 que:
É reconhecida como entidade familiar a união entre
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duas pessoas de mesmo sexo, que mantenham convivência
pública, contínua, duradoura, com objetivo de constituição
de família, aplicando-se, no que couber, as regras concernentes à união estável.7 Na primeira comissão em que
houve análise do seu mérito – Comissão de Seguridade
Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados – foram
retiradas todas as referências às relações homoafetivas para
que fosse aprovado por unanimidade.8
O ministro relator Carlos Ayres Britto afirmou ao final
do julgamento: “A equiparação entre casais homossexuais
e heterossexuais é para todos os fins e efeitos, mas o
Legislativo está livre para fazer o que quiser. Foi um abrir
de portas para a comunidade homoafetiva, mas não um
fechar de portas para o Poder Legislativo”.9

O segundo aspecto que merece destaque é
que a decisão do STF marca o reconhecimento
de uma visão civil-constitucional das entidades familiares. Há um louvável esforço dos
doutrinadores em promover uma visão constitucionalista
inclusiva. No voto do ministro Celso Mello está presente
uma citação do professor Daniel Sarmento, da UERJ, que
foi um dos peticionários na ADI 4.277 da Procuradoria
Geral da República.
“Um obstáculo bastante invocado contra a possibilidade de reconhecimento da união estável
entre pessoas do mesmo sexo é a redação do art.
226, § 3º, da Constituição, segundo o qual, ‘para
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o efeito de proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua
conversão em casamento.’
Os adversários da medida alegam que o preceito
em questão teria barrado a possibilidade do
reconhecimento da união homoafetiva no Brasil,
pelo menos enquanto não fosse aprovada emenda alterando o texto constitucional. Contudo, o
argumento, que se apega exclusivamente na literalidade do texto, não procede. Com efeito, sabe-se
que a Constituição, em que pese o seu caráter
compromissório, não é apenas um amontoado
de normas isoladas. Pelo contrário, trata-se de
um sistema aberto de princípios e regras, em que
cada um dos elementos deve ser compreendido
à luz dos demais. A noção de sistema se traduz
num importantíssimo princípio de hermenêutica
constitucional, que é o da unidade da Constituição.
(...). No sistema constitucional, existem princípios
fundamentais que desempenham um valor mais
destacado no sistema, compondo a sua estrutura
básica. (...). No caso brasileiro, nem é preciso
muito esforço exegético para identificá-los. O
constituinte já tratou de fazê-lo no Título I da Carta,
que se intitula exatamente ‘Dos Princípios Fundamentais’. E é lá que vão ser recolhidas as cláusulas
essenciais para a nossa empreitada hermenêutica:
princípios da dignidade da pessoa humana, do
Estado Democrático de Direito, da construção

A decisão
do STF marca o
reconhecimento de uma
visão civil-constitucional das
entidades familiares
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de uma sociedade livre, justa e solidária, livre de
preconceitos e discriminações, entre outros. Esses
vetores apontam firmemente no sentido de que
a exegese das normas setoriais da Constituição
- como o nosso § 3º do art. 226 -, deve buscar
a inclusão e não a exclusão dos estigmatizados;
a emancipação dos grupos vulneráveis e não a
perenização do preconceito e da desigualdade.
(...) Da leitura do enunciado normativo reproduzido, verifica-se que ele assegurou expressamente
o reconhecimento da união estável entre homem
e mulher, mas nada disse sobre a união civil dos
homossexuais. Essa ausência de referência não significa, porém, silêncio eloquente da Constituição.
O fato de que o texto omitiu qualquer alusão à
união entre pessoas do mesmo sexo não implica,
necessariamente, que a Constituição não assegure
o seu reconhecimento.
...................................................
Não bastasse, o elemento teleológico da interpretação constitucional também não é compatível
com a leitura do art. 226, § 3º, da Constituição,
segundo a qual do referido preceito decorreria,
‘a contrario sensu’, o banimento constitucional
da união entre pessoas do mesmo sexo. Com
efeito, o referido preceito foi inserido no texto
constitucional no afã de proteger os companheiros das uniões não matrimonializadas, coroando um processo histórico que teve início na
jurisprudência cível, e que se voltava à inclusão
social e à superação do preconceito. Por isso,
é um contrassenso interpretar esse dispositivo
constitucional, que se destina à ‘inclusão’, como
uma cláusula de exclusão social, que tenha como
efeito discriminar os homossexuais.”10
(grifado no voto do ministro Celso Mello)
A decisão do STF acolheu a visão hermenêutica que se
justifica e se legitima pela direta incidência dos princípios
constitucionais e que adota o postulado constitucional
implícito – o direito à busca da felicidade – para obter a
inclusão.
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O último aspecto merecedor de destaque, na
decisão do STF, é que o acolhimento do afeto
como núcleo conformador do conceito de
família. A doutrina civilista já vinha afirmando
essa tese, que é particularmente importante para o reconhecimento das relações homoafetivas.11
“(...) mudou-se o paradigma da família: de uma
entidade fechada dentro de si, válida por si mesma,
passou a existir somente em função do amor entre
os cônjuges/companheiros, tendo em vista que a
sociedade passou a dar mais relevância à felicidade,
portanto à afetividade amorosa, do que à mera
formalidade do casamento civil ou a qualquer outra forma preconcebida de família. Nesse sentido,
o reconhecimento do ‘status’ jurídico-familiar da
união estável, por si, alçou o afeto à condição de
princípio jurídico implícito, na medida em que é
ele, afeto (amor romântico, no caso), o motivo que
faz com que duas pessoas decidam manter uma
união estável. O elemento formador da família
contemporânea é o ‘amor familiar’, mas é o amor
romântico que dá o passo inicial para a constituição
da união estável, embora haja outros argumentos
a corroborar a afirmação de que o afeto é um
princípio jurídico.
...................................................
(...) Com efeito, a partir do momento em que a
Constituição federal reconheceu o amor como
o principal elemento formador da entidade familiar não matrimonializada, alçou a afetividade
amorosa à condição de princípio constitucional
implícito, que pode ser extraído em função
do art. 5.º, § 2.º, da CF/1988, que permite o
reconhecimento de princípios implícitos por
decorrentes dos demais princípios e do sistema
constitucional (além dos tratados internacionais
de direitos humanos dos quais o Brasil faça parte). Essa evolução social quanto à compreensão
da família elevou o afeto à condição de princípio
jurídico oriundo da dignidade da pessoa humana
no que tange às relações familiares, visto que
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estas, para garantirem o direito à felicidade e
a uma vida digna (inerentes à dignidade humana), precisam ser pautadas pelo afeto e não
por meras formalidades como a do casamento
civil. Assim, ‘o princípio do afeto é um princípio
constitucional implícito, decorrente da dignidade
da pessoa humana e, ainda, da própria união
estável’, que tem, nele, o principal elemento para
reconhecimento do ‘status’ jurídico-familiar de
uniões não matrimonializadas.”12
Conclusões
O Congresso Nacional deveria ter legislado sobre
uniões homoafetivas. Não o fez e se constata que a decisão do STF ainda requer regulamentações específicas
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pelo Legislativo. Será indispensável agora que atitudes de
tolerância com as diferenças de crenças e opiniões sejam
ampliadas na sociedade brasileira.
Os ministros do STF aceitaram duas tendências que já
tinham sido consagradas na doutrina e na jurisprudência: a
aplicação direta de princípios constitucionais para a defesa
dos direitos de minorias e o princípio jurídico constitucional
da afetividade, crucial para entender e regular as famílias,
entre elas, a união homoafetiva.
A discussão pública e acadêmica sobre essa decisão
está apenas começando. Mas fica o alerta em relação ao
ativismo judicial: é sempre um risco democrático.13
cesarcaldeira@globo.com

O articulista é professor universitário

NOTAS
1. Dez ministros votaram. O ministro Toffoli se deu por impedido, pois
havia atuado num dos casos pela AGU. Sua posição era favorável ao acolhimento do pedido da PGR.

Disponível em: http://www.informes.org.br/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=5736:deputado-rebate-criticas-ao-estatuto-da-familia&
catid=42:rokstories&Itemid=108

2. CF, art. 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a
união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo
a lei facilitar sua conversão em casamento”.

9. SELIGMAN, Felipe. O STF aprova união gay em sessão histórica. Folha
de São Paulo, caderno Cotidiano, 6/05/2011. Disponível em: http://www1.
folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0605201101.htm

3. CC, Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua
e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O presidente do Supremo, ministro Cezar Peluso, que ao concluir a votação pediu ao Congresso que regulamente as consequências da decisão por
meio de uma lei: “o Poder Legislativo, a partir de hoje, tem que se expor
e regulamentar as situações em que a aplicação da decisão da Corte seja
justificada”.

4. Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento “B”), p. 209
5. GOMES CANOTILHO, J. J. Direito Constitucional, Ed. Almedina: Coimbra, 1991, p. 217.
6. “Entendo que as uniões de pessoas do mesmo sexo que se projetam no
tempo e ostentam a marca da publicidade, na medida em que constituem
um dado da realidade fenomênica e, de resto, não são proibidas pelo
ordenamento jurídico,devem ser reconhecidas pelo Direito, pois, como já
dizíamos jurisconsultos romanos, ex facto oritur jus. Creio que se está, repito, diante de outra entidade familiar, distinta daquela que caracteriza as
uniões estáveis heterossexuais.”
7. O parágrafo único do art. 68 dispunha que: Entre os direitos assegurados, incluem-se:
I - guarda e convivência com os filhos;
II - a adoção de filhos;
III - direito previdenciário;
IV - direito à herança.
8. CARNEIRO, Sergio Barradas. “A verdade sobre o Estatuto das Famílias”.
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11. Enfim, se a nota essencial das entidades familiares no novo paradigma
introduzido pela Constituição de 88 é a valorização do afeto, não há razão
alguma para exclusão das parcerias homossexuais, que podem caracterizar-se pela mesma comunhão e profundidade de sentimentos presentes
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12. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti . “Manual da Homoafetividade”, Editora Método, São Paulo, 2008, p. 220-221.
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vivo de um modernismo – de um

duas obras falam sobre o mesmo

vanguardismo – artístico declara-

assunto, o autor da segunda leu a

do morto e enterrado por muitos.

primeira e chegou a comentá-la e...

Desde as “Ilusões perdidas” e “A

vá lá – não sem um certo constran-

obra-prima desconhecida”, de Bal-

gimento inescrutável, que se opõe

zac – e a partir da “querelle des an-

a modismos e que tais –, são duas

ciens et des modernes” –, centenas

obras que dialogam, capazes de mu-

de livros foram publicados sobre o

niciar à farta qualquer discípulo da

assunto. Thomas Mann, por exemplo,

literatura comparada.

fez do esgotamento da arte o tema

O comentário é meu e sobre os

de vários dos seus escritos e conden-

dois pontos de vista, primordiais.

sou suas preocupações, profundas e

Sei qual é meu lugar e, usando as

pessimistas, no já referido “Doutor

palavras de Bruno, biógrafo de Jo-

Fausto”. Júlio Cortázar o abordou em

hnny Carter (de “El Perseguidor”),

“El Perseguidor”; e sua visão também

não sinto “el menor deseo de hablar

está longe de ser auspiciosa.

como crítico, es decir, de sancio-

Os dois pontos de vista do tí-

nar comparativamente”,1 até porque,

tulo são, portanto, os de Mann em

“Todo crítico, ay, es el triste final

Se hoje nos encontramos numa

“Doutor Fausto” e de Cortázar em “El

de algo que empezó como sabor,

espécie de limbo artístico, a arte

Perseguidor”, perfeitamente expli-

como delicia de morder e mascar.”2

do século XX não teve um tapete

cáveis tanto em suas semelhanças

Se o faço é também porque assim

de facilidades estendido a seus pés.

quanto em suas diferenças e opo-

posso – eventualmente – abrir, ou

Trilhou, muito antes, um caminho

sições. Duas obras sobre a música

pelo menos aplainar um pouco, o

pedregoso, cheio de autoquestio-

e sobre a arte em geral; sobre os

caminho para o leitor chegar mais

namentos sobre rumos, possibilida-

caminhos da arte. Dois Faustos em

facilmente aos textos originais.

des e validade. O diabo do “Doutor

busca, e busca incansável, inconsolá-

Fausto” de Thomas Mann disse que

vel e ativa – conforme toda a busca

ela não fez mais do que “peregri-

dita fáustica –, pela música perfeita,

nar sobre ervilhas”, resvalando sem

pelo absoluto, e – por que não di-

sair do lugar. A arte do século XX

zer – por uma arte redentora. Um

teve de encarar seu esgotamento

Fausto branco e europeu, o outro

e buscou novos caminhos, e esse,

negro e americano; um, compositor

1. CORTÁZAR, Júlio. “El Perseguidor”. In: Cuentos
Completos/1.Madrid: Alfaguara, 1994, p. 241.

talvez, tenha sido o aspecto mais

clássico, o outro, músico de jazz. As

2. Idem, p. 229.
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pouco amado e um tanto relegado

panela da criação. Não é um diabo

pelo amigo músico.

real e palpável como o do “Fausto”

No princípio, o romance retra-

de Goethe, mas uma quimera cria-

ta a vida bucólica de Leverkühn em

da pelo cérebro de Leverkühn, uma

Buchel, o lugar onde nasceu, cheio

alucinação produzida pela sífilis, que

de carinho humano e de “calor de

ele contraíra num bordel e que ati-

estábulo”, as estranhas experiências

vava seu gênio enquanto seu gênio

de seu pai especulando com os ele-

a agravava, num ciclo infernal.

mentos e criando formas com todas

A Hetaera esmeralda, prostituta

as características de vivas – buscam a

da qual Leverkühn contraiu a sífilis

luz, alimentam-se, sofrem mutações

(cena que remete à biografia de Niet-

– mas que, no entanto, estão mor-

zsche), remonta à Helena grega dos

tas, a sobriedade de sua mãe e a já

“Faustos” anteriores. A nova Gretchen

incipiente adoração de Zeitblom não

(Marie Godeau), única possibilidade

só por Leverkühn, mas por toda a fa-

de redenção para o compositor pac-

mília do futuro artista. Em seguida a

tário, concede seu amor de mulher

narrativa dá conta da vida estudantil

a um dos amigos de Leverkühn... in-

de Leverkühn, já em casa de seu tio

duzido pelo espírito malévolo – já

em Kaisersachern, e mais adiante da

dominado pelo diabo – do próprio

Thomas Mann traçou, em seu

vida acadêmica em Leipzig, de seus

Leverkühn. Sim, quando Leverkühn

“Doutor Fausto”, um paralelo entre

colegas e de seus esdrúxulos profes-

pede ao amigo que transmita seu

a vida do compositor alemão Adrian

sores. A Alemanha da Idade Média

amor a Marie Godeau, o amigo o trai,

Leverkühn, seu Fausto, e a trajetória

e de Lutero é revisitada linguística

pedindo para si o que de direito era

da Alemanha nazista. A história é

e tematicamente. Depois o roman-

do outro, não sem que o compositor

narrada por Serenus Zeitblom, amigo

ce fala da viagem de Leverkühn pela

tenha previsto o fatídico desfecho.

de Leverkühn, erudito e humanista,

Itália, dos dilemas de sua produção

Já possuído pelo demônio, Adrian

cativado e temeroso ao mesmo tem-

medíocre, de passeios e conciliábulos

Leverkühn alterna momentos de intensa

po pela “frialdade”, pelo desapego à

eruditos e de suas relações sociais.

produção com períodos de exaustão

Dois resumos
mais que breves:
a primeira

história

O “Doutor Fausto” e Mann

vida, pela falta de alma, pelo coração

Quando Adrian Leverkühn to-

e improdutividade total. À medida

desesperado e pelo brilhantismo de

ma conhecimento de seus limites

que o romance vai chegando ao ápi-

seu amigo de infância. Em sua me-

como músico é que o diabo entra

ce, as feições do compositor vão se

diocridade filóloga e limitadamente

em cena, oferecendo um fogo bem

alterando. Começam suas enxaquecas

iluminista, Zeitblom sempre se sentiu

mais rápido do que o divino para a

hereditárias; e seus comentários na
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maior parte das vezes se resumem

tão ilimitada instância”;3 mas nem

tou Mefistófeles com desconfiança,

ao silêncio ou a uma risada breve e

isso o diabo lhe permite.

em Mann Leverkühn o busca deses-

sarcástica. Uma barba pontiaguda

Eliminando dois problemas de um

peradamente, renuncia à salvação

surge em seu queixo e ele, no auge

só golpe, o rei dos ínferos leva o amigo

e sabe que a perdição é sua sina;

da produção, veste-se apenas com

de Leverkühn à traição com aquela

e trabalha e cria em uma atmosfe-

um roupão folgado de poucas costu-

que seria sua esposa, Marie Godeau,

ra que destrói qualquer esperança.

ras. Leverkühn anula sua vida social

afastando tanto o amigo quanto a

O gênio, que não quis sucumbir

restringindo-a às poucas visitas que

amada do caminho de “seu filho”, um

à mediocridade, transforma-se em

recebe. Emagrece e empalidece. A

pela morte (o revólver de uma mulher

loucura e a redenção da arte em sua

cabeça começa a pender cada vez

enciumada) e a outra pela distância.

própria condenação. O talento que se

ele assume uma expressão de ecce

S

fundiu com o mal pelo pacto paga,

mais para o lado direito, assim como

e Thomas Mann encerra o

na esfera artística, com a aniquilação

romance pedindo perdão

do artista e, na esfera política, com

pela Alemanha que “cai de

a aniquilação da Alemanha. É esse o

desespero em desespero,

caminho de Leverkühn, é esse, tam-

cingida de demônios, fechando um

bém, o caminho da Alemanha; ambos

homo. Sua barba grisalha, que lhe

dos olhos com a mão e cravando o

buscaram na barbárie a redenção,

alonga ainda mais o rosto, e suas

outro num quadro horrendo” (DF,

destruindo com sua especulação a

sobrancelhas espessas o tornam pa-

p. 687), Leverkühn a pede também

possibilidade do indulto.

recido com as figuras de El Greco.

para si no final do livro. Diz: “Con-

Thomas Mann – o autor – teve uma

Concluída sua obra essencial, “A

cluí a obra em meio ao homicídio e

trajetória política bastante conturbada.

Lamentação do Dr. Fausto”, que para

à luxúria e pode ser que, graças à

Passou de adepto do nacionalismo

Zeitblom era “o lamento do filho do

misericórdia, venha a se tornar bom o

no início do século XX e defensor da

demônio”, Leverkühn cai na demên-

que foi criado em maldade, eu não o

Kultur alemã em oposição a Ziviliza-

cia, após inflamado discurso em que

posso prever. Talvez reconheça Deus

tion europeia de seu irmão Heinrich

se proclama, inclusive, assassino de

que procurei coisas difíceis e me es-

(ver Considerações de um apolítico),

seu belo sobrinho, Nepomuk Sch-

forcei duramente.” (p. 676) Assim,

a combatente radical de tudo aquilo

neidewein, e de seu amigo Rudolf

um homem é aniquilado e o diabo

que tinha a ver com o Terceiro Reich; e

Schwerdtfeger, ambos vítimas da sa-

triunfa. Se, em Goethe, Fausto acei-

no exílio dos EUA chegou a falar com

a do Cristo crucificado, e talvez para
afastar o cérebro resoluto, contaminado pelos vírus nerveux da sífilis, de
seu coração atormentado. Ao final,

nha assassina dos ínferos. Sobre o
amigo, Leverkühn diz que pensara
poder amar “a quem não era do sexo
feminino e solicitara meu ‘tu’ com
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do proletariado. Seus personagens,

ologias à parte, Vargas Llosa é um

as composições, sua relação com os

assim como ele próprio, são típicos

dos que pensam – e faz questão de

amigos, com a bebida e com a ma-

representantes da orgânica burguesia

deixá-lo claro – que com a derrocada

conha, suas tentativas de suicídio e

humanista, para a qual Cortázar che-

do socialismo realmente existente o

suas visões alucinadas, até sua morte

gou a manifestar seu respeito, embora

capitalismo venceu, e chega a apre-

final, distante do narrador, seu “ami-

alegando que para o mundo em que

goar o sistema “vencedor”, talvez em

go”. Um “amigo”, aliás, que quase

viviam na época a mesma burguesia

sua forma mais crua, aquela mesma

agradece aos céus por Johnny ter

já não tinha o menor valor.

que fez o derradeiro – e o melhor

morrido antes de negar, pelo me-

– Thomas Mann detestar a política

nos de modo explícito, a biografia

americana.

que ele, Bruno, havia escrito e que

“El Perseguidor” e Cortázar
Júlio Cortázar morreu socialista.

Há que se concordar, no entan-

o próprio sabia ser nada essencial,

Defendeu Cuba e Nicarágua sem fa-

to, que a mudança de Cortázar, se

pois caracterizava um perseguidor

zer dessa posição de “esquerda” uma

é que houve “mudança”, foi, como

(eis a razão do título da obra) como

atividade para galgar os degraus da

disse Vargas Llosa, ética e totalmente

perseguido.

instituição intelectual como muitos,

coerente com (passe esse saco de

espertamente, fizeram e ainda fazem.

gatos) sua Weltanschauung. Foi esse

A mudança oficial ocorreu, diz-

Cortázar – é verdade que antes “del

-se, em maio de 1968, um maio que

grande cambio”, como quer Vargas

retumbou na França, onde Cortázar

Llosa – que escreveu “El Persegui-

vivia. A voz – nada isenta – de Mário

dor”, o mais extenso dos contos da

Vargas Llosa no prólogo a uma edição

coletânea “Las armas secretas” (1959).

dos contos completos de Cortázar

“El Perseguidor” é a história de

diz que os “novos revolucionários”

Johnny Carter, jazzman genial em

se aproveitaram muito do autor ar-

busca da música absoluta. A história

gentino em seus últimos anos, e até

é narrada no pretérito pela voz ra-

que boa parte de sua obra depois

cional e pragmática (redutoramente

disso se dispersou em termos de

“realista”) de seu amigo e biógrafo,

atualidade, a ponto de parecer ter

o crítico de jazz Bruno. Esse preté-

Os dois personagens-título, ar-

sido escrita por outra pessoa. Ide-

rito se dissolve pouco a pouco no

tistas e Leitmotive do romance e do

presente do leitor, enquanto narra

conto, encarnam a tentativa alucina-

a lenta dissolução de Johnny, seu

da da busca do absoluto, da busca

íntimo atemporal – pelo menos no

de uma música redentora para uma

sentido comum dos relógios –, su-

arte que, também em termos musi-

4

4. CORTÁZAR, Júlio. “El Perseguidor”. In: Cuentos Completos/1.Madrid: Alfaguara, 1994, p.
22. A partir de agora as citações ao conto de
Cortázar serão referidas através da abreviação
C.C. e do número da página.

A segunda

história

As aproximações
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cais, se autoquestionava sobre seu

pre que una persona tiene una lata

com o diabo é transcrito não com as

esgotamento.

de nescafé me doy cuenta de que

palavras do biógrafo, mas inserido

no está en la última miseria; toda-

– Zeitblom lava suas mãos – como

vía puede resistir un poco.” (p. 225)

um relato do biografado. O biógrafo

Ambas as obras são narradas por

Bruno se preocupa com os des-

não admite sua verossimilhança, mas

amigos próximos dos artistas. Os dois

caminhos de Johnny e vislumbra a

também não sabe o que é pior: en-

personagens narradores encarnam

superioridade do artista em relação

contrar o diabo de fato ou arrancá-

uma limitação racionalista, moralista

a seus contemporâneos: “Johnny no

-lo de dentro de si, tão assombroso

por vezes, puritana até, apesar das

va a poder resistir mucho más en ese

e tão terrível.

veementes negações e esquivas.

estado. La droga y la miseria no sa-

O tempo, a mercadoria por exce-

B

ben andar juntas. Penso en la música

lência do diabo, conforme está escri-

runo, o personagem nar-

que se está perdiendo, en las docenas

to no “Doutor Fausto” de Mann (que

rador de “El perseguidor”,

de grabaciones donde Johnny podría

recebe 24 anos de “tempo genial”

é racional e pragmático.

seguir dejando esa presencia, esse

em troca da alma), é também uma

Não é um homem me-

adelanto asombroso que tiene sobre

preocupação precípua em “El Perse-

tafísico, é preocupado com coisas

qualquier outro músico.” (p. 229) Bru-

guidor”. Johnny sempre se preocu-

pequenas, palpáveis e reconhece sua

no reconhece na grandeza de Johnny

pou com ele e com a possibilidade

inferioridade e a distância em relação

a sua própria limitação como crítico.

de seus amigos poderem “vivir cien-

ao amigo genial. Reconhece ser um

É também essa a situação de

tos de años”, muito mais “de lo que

Zeitblom em relação a Leverkühn.

estamos viviendo por culpa de los

Johnny, o artista, vive num am-

Zeitblom cultua o biografado como

relojes” (p. 233). O jazzman vive em

Mas as semelhanças não se restringem à temática.

“parasita ao lado do criador”.
biente soturno, escuro, triste, mórbi-

maior, reconhece sua própria limita-

um tempo absolutamente subjetivo

do até. Protege-se do frio sem que

ção e a de sua profissão, preocupa-se

quando desce a seu inferno particular

esteja frio. Bruno, chamado por De-

com a miserabilidade de Leverkühn

– o metrô – e quando está ocupado

deé, a companheira (atual) de Jo-

e sua vida soturna, isolada, longe do

com seu saxofone. Numa relação de

hnny, demonstra uma frieza distante

mundo. É, enfim, também raciona-

10/1, consegue viver (pensar) quinze

da comoção e é capaz de se irritar

lista e pragmático. Tanto que chega

minutos quando passaram apenas

com a trivialidade de uma lâmpada.

a dizer, no início do livro, que a bio-

um minuto e trinta segundos “reais”.

Demonstra pragmatismo e “peque-

grafia, o seu trabalho, é provisória, e

Johnny – uma variação não casual

nez” também quando Dedeé diz que

se recusa a acreditar – ou tergiversa

de Johannnes, o nome do Fausto

vai preparar dois nescafés. “Me ha

quando tem de tratar do assunto –

da lenda medieval e do Livro popu-

alegrado saber que por lo menos

no pacto demoníaco de Leverkühn. E

lar alemão em que sua história foi

tienen una lata de nescafé. Siem-

o colóquio de seu amigo de infância

contada pela primeira vez –, paula-
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tinamente, vai abandonando a vida

direita, conforme percebe Zeitblom.

foi sempre de tipo musical, manifes-

“real”, larga seu casamento e a filha e

Leverkühn também tenta o suicídio,

tando inclusive seu estranhamento

vive no mundo da ilusão concedido

ao adentrar incólume o lago onde se

pelo fato de o Fausto da lenda me-

“por la marijuana”. Alterna períodos

banhava na infância, depois de já estar

dieval não ter sido um músico.

de criação, cansaço e inatividade. É

louco, de ter “entrado nas trevas”, mas

Já em Cortázar, a música assume,

constantemente vitimado pela gripe

não ainda na “noite total”. Purificação

apesar de Bruno reconhecer que este

e pela febre. Também passa por um

pela água que em “El Perseguidor”

é um de seus piores papéis, a função

claro processo de decadência física,

é purificação pelo fogo do incêndio

de catarse: “la de ponermos un buen

engordando a olhos vistos. Tem uma

no hotel, ambas alucinadas.

biombo delante del espejo, borrarnos

estranha contração no braço direito

Se a Hetaera esmeralda, a pros-

del mapa durante un par de horas.” (p.

“(...) e quando empezava a tocar te

tituta que cativou Leverkühn, foi a

241) É a música, também, que arranca

asegur que era terrible de ver (p. 243).

mensageira do diabo e o encaminhou

Johnny do tempo, ou talvez o meta

Sofre ataques de delírio e tenta o

à danação pela sífilis, as mulheres

nele, o próprio Johnny não o sabe.

suicídio por pelo menos duas vezes;

de Johnny também se encarregam

Ela funciona como um elevador de

queima o quarto do hotel em que

de lhe providenciar a maconha, que

tempo que, em poucos segundos, o

vive e é salvo por pouco.

(apesar de Bruno) pode ser também

leva do primeiro ao quinquagésimo

O personagem-artista de Thomas

um engenho de criação alucinada,

segundo andar, música que desde

Mann também abandona pouco a

assim como a sífilis (apesar de Zei-

a infância fazia com que ele fugisse

pouco a vida “real”, afasta-se dos seus

tblom) o é para Leverkühn.

da “realidade” não só temporal, mas

A

também da detestada hipoteca e da

amigos e desdenha a redenção, evi-

música em Thomas

religião da mãe que “se quejaba de

Mann é uma emissá-

que yo le rompía las orejas com-esa-

ria da decadência. Ela

música-del-diablo (grifo meu).” (p.

derriba o último dos

230) A música de Leverkühn também

de Cortázar é vítima da gripe e da

Buddenbrook, em “Tristão” o azia-

é, segundo Zeitblom, semelhante à

febre, Leverkühn é vítima da enxa-

go destino da senhora Kloeterjahn

“gargalhada do demônio”.

queca herdada do pai, no qual já se

cumpre-se sob os acordes de Wagner

E se Leverkühn viu seu sobrinho

encontrava essa que era, segundo o

e em “A Montanha Mágica” Settem-

Nepomuk Schneidewein ser imolado,

diabo, uma de suas marcas. Leverkühn

brini questiona a responsabilidade

pois o diabo havia estabelecido que

também está decadente fisicamente:

da música e assegura que ela tem

ele não deveria amar ninguém, Johnny

emagrece a ponto de assustar. Seu

intenções impuras. Thomas Mann,

é privado de Bée, sua filha menor,

pescoço, exatamente como o braço

aliás, fez reflexões no sentido de que

vítima da pneumonia. A morte de

direito de Johnny, inclina-se para a

a relação da Alemanha com o mundo

Bée é a confirmação da finitude dos

tando a união com Marie Godeau.
Assim como Johnny, Leverkühn alterna períodos de intensa criação e
de inatividade total. E se o Johnny
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homens. É a evidência do fracasso da

personagens de Mann e a distância

Leverkühn. O contato com a terra (o

intuição libertária de Johnny, a prova

deles em relação “al hombre de la

já referido “calor de estábulo”) em

de que jamais lograria conquistar o

calle”. Já o seu Johnny, e Cortázar o

Leverkühn é apenas uma reminis-

tempo. Bée é o pagamento fáustico

diz, é “un hombre medio, pero que

cência combatida, em Johnny é uma

de um homem – de um artista – que,

tuviera esa sed de absoluto” . Um

necessidade. Ele descalça os pés na

de forma ainda mais dúbia e discutí-

Fausto negro e americano em opo-

sala de gravação para sentir o solo:

vel que Leverkühn, vendeu sua alma

sição não só a Bruno, seu biógrafo

“Johnny necesitaba en esse instante

ao diabo. Johnny é, portanto – como

racional, branco e europeu, portanto,

tocar el solo com su piel, atarse a la

também é Leverkühn –, um versado no

mas também em oposição a Adrian

tierra de la que su música era una

fracasso: um fracasso imposto pelas

Leverkühn, igualmente “racional”,

confirmación y no una fuga.” (p. 241)

limitações da vida e pelas limitações

branco e europeu.

6

É pelas diferenças – e isso é ób-

Leverkühn por sua “terrenidade”, da

vio – que distinguimos os pontos

qual sua música é “una confirmación

S

de vista de Mann e de Cortázar em

e no una fuga”. Pode-se identificar aí

verkühn ela é mais psicológica, em

relação à arte.

da “realidade” que o cerca.

Apesar de ambos serem intimamente solitários, e está aí uma seme-

As diferenças e oposições

lhança essencial, Johnny se difere de

emelhantes no embate
entre uma vida miserável
e uma meta suprema, os
dois artistas diferem no

caráter dessa miserabilidade. Em Le-

um sussurro crítico à fuga de Adrian

Johnny essencialmente material. A vida

Em uma entrevista a Karl Kohut,

Leverkühn ao “calor de estábulo”, à

impõe a miséria humana ao músico

em 1981, Cortázar declara terem si-

sua entrega a um esteticismo trans-

americano, sua pobreza material e

do Thomas Mann (e isso surpreen-

cendental, à sua “racionalidade su-

seu soturno gabinete. Em Leverkühn

de) e Kafka (isso não surpreende)

persticiosa”, ao seu sistema musical

é tudo opção pessoal do artista, pa-

“influencias muy grandes em mí”.

rígido que – o próprio Zeitblom acusa

radoxalmente dividido entre o sarcas-

Tardiamente, no entanto, Cortázar

– parece, muito antes de ser racio-

mo à música romântica e a atuação

demonstraria “un evidente distancia-

nal, “mais apropriado para dissolver

e a criação plenamente românticas

miento en relación a Thomas Mann,

a razão humana em magia”. (p. 261)

e adequadas ao conceito – român-

cuyo ‘humanismo muy respetable’ ya

Mais “terreno” também na vida

no tiene más valor.” Cortázar ainda

amorosa, Johnny não se abstém do

Mas as diferenças não param por

critica a hiperintelectualidade dos

amor das mulheres, leva uma vida

aí. Leverkühn é um compositor clássico

sexual livre, não coibida pelo pacto

que faz a mais cerebral das músicas:

com o demônio como no caso de

o dodecafonismo. O dodecafonis-

5

5. HUDDE, Hinrich. “El negro fausto del jazz”. In: Lo lúdico y lo fantástico enla obra de
Cortázar. 1a. edição. Madrid: Espiral Hispano-americana, 1986, p. 37.
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de 1913 e 1923. Tanto Schönberg, que

o inverso da música americana dos

tenticidade detectados por Adorno

viria a renegá-lo mais tarde, quanto

anos 60 e seu minimalismo pautado

no jazz comum através dos arranjos

outros músicos e críticos – entre eles

na exaustiva repetição de motivos

complexos do bebop, que Johnny

Theodor Adorno, um crítico ácido

melódicos e pulsos rítmicos, já re-

Carter persegue a música absoluta.

do jazz e partícipe na composição

fletida no incipiente jazz da época,

da parte musical do “Doutor Fausto”

que para Adorno nada mais era do

– viam no dodecafonismo o gran-

que primarismo e inautenticidade.7

de elemento redentor de uma arte

E é exatamente o jazz a música de

em que a tonalidade se esgotava e

Johnny Carter. É certo que o bebop

organizador do sistema caótico da

de Johnny, com seu encadeamento

E

música atonal, experimentada por

harmônico mais complexo – até se

positor clássico e isolado em seu ga-

muitos dos compositores da época.

poderia dizer “dissonante” e próximo

binete que, quando iria apresentar

A música dodecafônica, segundo

do atonalismo e da ruptura rítmica

pela primeira vez sua obra-prima ao

o crítico de música José Miguel Wis-

–, é uma oposição ao modus domi-

público, confessa sua tragédia pessoal

nik, é a forma teoricamente extrema

nante na época do final da Segunda

e, ao tocar o primeiro acorde no pia-

de contraposição à tonalidade. É a

Guerra, o swing, caracterizado por

no, cai – parecendo ser empurrado –

decorrência implacável e ao mesmo

sua simplicidade. Talvez também aí

para o lado e para a loucura, abrindo

tempo a antítese do sistema tonal,

seja diferente do “sistema” de Schön-

a boca, mas sem conseguir cantar.

rejeição cerrada de seu princípio de

berg, uma vez que o dodecafonis-

E se o Leverkühn clássico com-

desenvolvimento cadencial de ten-

mo é, sim, a oposição à mônada da

punha cerebralmente, conceitual-

são e repouso. Uma composição que

eterna repetição, a oposição ao es-

mente, não havia nada mais essen-

busca a descentralização do campo

gotamento, mas não deixa de ser

cialmente natural do que a música

sonoro, igualando a função estrutural

a afirmação organizativa da músi-

de Johnny – “ayer me parecía que

atribuída a todas as notas da escala

ca atonal, praticada por muitos dos

estaba haciendo el amor cuando lo

cromática. A série dodecafônica foge

compositores clássicos do início do

tocaba (o saxofone)” (p. 240) –, nada

à recorrência melódica, harmônica,

século. Cortázar, por sua vez, disse

mais privado de conceitos, apenas a

rítmica, por meio de uma organiza-

em Rayuela que o jazz era a “úni-

irrupção, a deflagração do processo

ção simultaneísta. A construção de

ca música universal do século”. E é

criativo, o assalto e o ingresso para

uma série tinha por objetivo retardar

compondo nessa música universal,

dentro de si, o que os alemães de

o maior tempo possível o retorno de

e fugindo ao primarismo e à inau-

Thomas Mann vieram a chamar de

forma, o dodecafonismo seria, aliás,

saxofonista. Estabelece
um contato muito mais
imediato e direto com o

público do que Leverkühn, um com-

Einfühlung, e responde perfeitamen-

um som já escutado, conforme teorizou o próprio Schönberg. Dessa

Johnny é, além disso, um

7. WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. 1ª.
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989,
p. 177.

te, como conceito, àquilo que não
é conceitual, mas sim produto da
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intuição, da compreensão a partir

vista do biografado sobre a biografia.

haver encontrado o que perseguiu:

do sentimento. Johnny, esse “tipo

Johnny tem abertura para criticar o

“(yo me voy a morir sin haber en-

médio”, proclamava, inclusive, que

que foi escrito sobre ele, para dizer,

contrado ..., sin ...” (p. 262) e que, ao

nunca pensava, apenas olhava, con-

até, que Bruno parece estar falando

cabo de contas, “yo no valgo nada”.

templava.

de outro – “pero éste soy yo?”, ele

(p. 261) No final, antes de sua morte,

Entre os personagens narradores

pergunta –, coisa da qual Adrian Le-

abatido e preocupado, Johnny acaba

há também algumas diferenças, e

verkühn está bem longe. Talvez por

falando em abandonar o jazz para ir

diferenças de autenticidade. Bruno

isso Zeitblom tenha se visto livre de

viver no México e trabalhar no cam-

por vezes se dá a conhecer em sua

suspirar com a morte do biografa-

po. Humilde, consciente e terreno,

impostura e sua impostura parece

do, como fez Bruno, livre do peso

muito além da transcendência vazia

ser – quase – uma crítica a Zeitblom,

de se ver negado em sua escritura.

de Adrian Leverkühn, Johnny quer

que em relação a Leverkühn nunca

“Honestamente, qué me importa su

terminar na terra, lugar donde Le-

reconheceu ter mais do que nobres

vida? Lo único que me inquieta es

verkühn mais quis fugir.

sentimentos: “Lo malo es que si sigo

que se deje llevar por esa conducta

así voy acabar escribiendo más so-

que no soy capaz de seguir (diga-

bre mí mismo que sobre Johnny” (p.

mos que no quiero seguir) y acabe

251), diz Bruno; e mais: “En el fondo

desmintiendo las conclusiones de

somos una banda de egoístas, so

mi libro. Que deje caer por ahí que

pretexto de cuidar a Johnny lo que

mis afirmaciones son falsas, que su

hacemos es salvar nuestra idea de

música es otra cosa.” (p.260)

él (...). El fracaso de Johnny sería ma-

A humildade de Johnny também

lo para mi libro (de un momento al

chega a se manifestar, ao contrário

outro saldrá la traducción al inglés

do que acontece com o compositor

y al italiano), y probablemente de

alemão. Ela encontra voz em “El Per-

cosas así está hecha una parte de mi

seguidor”, ao contrário de Leverkühn

cuidado por Johnny.” (p. 240)

que, se é capaz da humildade, jamais

A música e a

arte:

O Ecce homo e o
Cristo crucificado
com a cicatriz entre
as costelas

Isso – essa visão crítica acerca do

conseguiu deixar ouvi-la: “lo primero

O crítico literário David Arrigucci

próprio papel – faria, não há dúvi-

que dijo Johnny, fue que todo ha-

Jr. diz num ensaio sobre “El Persegui-

da, o sóbrio Zeitblom levar a mão à

bía salido como el diablo, y que esa

dor” que Charlie Parker (1920-1955),

fronte, meditativo, se não a tapar os

grabación no contaba para nada.”(p.

um dos criadores do estilo bebop,

olhos para esconder a própria culpa.

243) Mais humilde, Johnny é capaz

foi o improvisador mais inventivo

“El Perseguidor” se diferencia,

de cogitar até – e a visão é pessoal

que o jazz conheceu. O mesmo Par

também, por apresentar o ponto de

e consciente – que vai morrer sem

ker, admirador de Schönberg – eis
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uma aproximação fundamental –, é

se diverte em citar temas de Charles

Bée, sua filha, em seu lugar, confor-

um preocupado com a originalida-

Ives sem que ninguém se dê conta.

me o anúncio de sua visão sinistra.

de. Ele teria dito em certa ocasião:

Segundo Bruno, “un pobre diablo de

Amorous é a essência do sax que

“Eu já não aguentava as harmonias

inteligencia apenas mediocre, dotado

anuncia simbolicamente, que busca

estereotipadas que qualquer um to-

como tanto músico, tanto ajadrecista

incansavelmente e sempre se dila-

cava então. Não parava de pensar

y tanto poeta del don de crear co-

cera, “a destruição dos que perse-

que devia haver algo diferente. Às

sas estupendas sin tener la menor

guem fielmente a verdadeira face,

vezes eu podia ouvi-lo, mas não o

consciencia (a lo sumo un orgullo de

num mundo que a esconde sob múl-

podia tocar...”

boxeador que se sabe fuerte) de las

tiplas faces e faz pagar, com o mais

dimensiones de su obra.” (p. 265)

alto preço – o do esfacelamento de

E é sobre esse Charlie Parker, e
em sua homenagem, que é talha-

Assim, temos um artista que se

si mesmo -,os que tentam transfor-

do o Johnny Carter de Cortázar. Ao

destaca de seus iguais pela sutileza,

mar o sonho em realidade.”8 É, em

contrário de Leverkühn em relação

um artista essencialmente natural,

suma, a “destruição anunciada” de

a Schönberg, do qual o fictício com-

que busca incansavelmente a músi-

que fala Arrigucci Jr.

positor alemão apenas aproveita a

ca total não num grande modelo de

forma da composição, Johnny leva

construção basicamente matemática,

também a vida e sofre as desventu-

aplicado à origem bárbara de ape-

ras do músico histórico, num retrato

los fortes e de instintos destruido-

literário fidedigno.

res, como faz Adrian Leverkühn, mas

M

as Amorous é ainda mais que isso. É
a negação do artista ao mercado

Diferente da música de Leverkühn,

fundamentado na naturalidade de

e ao público, é a música em busca

a música de Johnny se situa num plano

uma composição contemporânea e

de originalidade, é, conforme diz

de absoluta liberdade, semelhante

genial, desprovida de qualquer coisa

Walter Benjamin “a expressão fu-

à pintura em si, à pintura sem sua

que não seja expressão natural da

gaz de um rosto”, o último suspiro

representatividade. Um estilo que

criação do artista. Amorous, a obra

do “valor de culto” – em breve to-

“vale como un acicate contínuo, una

mais característica e essencial de Jo-

talmente substituído pelo “valor de

construcción infinita cuyo placer no

hnny, não é mais que um “remedo

exposição” – em que a “aura” – que

está en el remate sino en la reitera-

de su deseo”, diz Bruno, e evidencia

com as técnicas de reprodução ca-

ción exploradora”. (p. 242)

que ele é um perseguidor, que tem

da vez mais difundidas está sendo

Johnny não traz nada de novo

lá seus azares, é verdade, mas não

sepultada – acena pela última vez”.9

porque nada descobriu, “hace jazz

um perseguido como todos pensam.

como varios miles de negros y de

É essa composição que reflete a tra-

8. Idem, p. 240.

blancos, y aunque lo hace mejor que

gédia pessoal de Johnny Carter, a

todos ellos.” (p. 248) É alguém que

tentativa de suicídio, e a morte de

9. BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na época
de sua reprodutibilidade técnica. In: A ideia do
cinema. São Paulo: Civilização Brasileira, 1969.
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Amorous é o artista em busca de so-

sua forma atormentada; é a músi-

massifica o público cada vez mais e

luções para a repetição, em busca de

ca que tem seu par nas mais altas

o afasta do que é, verdadeiramente,

um produto de arte elevada, cada

produções estéticas da modernida-

a arte em sua essência.

vez mais restrita e elitizada em suas

de. Amorous é, enfim, a evidência

E Thomas Mann e Júlio Cortázar

possibilidades de entendimento,

da dificuldade de se chegar, pela

voltam a se aproximar. Mann com

que em sua ininteligibilidade inclu-

via estética, à integração plena e

seu compositor erudito, branco e eu-

sive ameaça a sobrevivência da arte

plácida do Eu artístico com o Todo

ropeu, do qual resta um Ecce homo

em geral. Amorous é a composição

societário. Implorando pela más-

dilacerado pela busca de uma músi-

“dodecafônica” de Johnny, que tem

cara antes de morrer, Johnny sabe

ca original pecaminosa, que afronta

seu contrário em Streptomycine, sua

– conforme também sabe Adrian

a arte, pela busca de uma suprema

música mais apreciada pelo público;

Leverkühn, porque ambos já “leram”

objetividade, de uma suprema ordem

que tem seu contrário na biografia

Kafka e o Thomas Mann de “A mon-

e de uma suprema organização que

escrita por Bruno, que “vende como

tanha mágica” e viram o fracasso

suprimem a liberdade e a subjetivi-

Coca-Cola” e nega o caráter perse-

de Hans Castorp em sua volta ao

dade e mais parecem transformar a

guidor de Johnny, negando, portanto,

mundo “real” – que este mundo não

razão humana em magia; em outras

sua essência.

está preparado para – e talvez nem

palavras, a estetização absoluta, que,

Amorous é o estertor agônico de

queira – receber o artista e convi-

na esfera política, é simplesmente o

Johnny, a última tentativa – e fracas-

ver com ele em sua essencialidade.

nazismo. Cortázar com seu jazzman

A

negro e americano, seu hombre de la

sada – de não fazer uso da másca-

ssim, está posto, pois,

calle, também em busca da música

o debate. A essência

absoluta, do qual resta um Cristo

artística de um artista

crucificado. É assim que Bruno o vê

genial está longe ou,

ao final do conto, e o que Bruno

vezes recusada, a máscara limitadora

antes disso, é contrária à massifica-

não vê Johnny lhe mostra, apesar

e hipócrita que todos os pertencen-

ção e contrária, portanto, ao gosto

do “asco infinito” daquele que vive

tes ao mundo empírico-racional de

público. A inessência, a reprodução,

no mundo das máscaras: “Bruno, mi-

Bruno usavam.

a igualdade, é que significam suces-

ra qué hermosa cicatriz tengo entre

Amorous é a música que tem seu

so. É esse o dilema de Leverkühn, é

las costillas” (p. 234) ele diz, como a

par na “Lamentação do Dr. Fausto”

esse o problema de Johnny, e é es-

mostrar, sim, que é um artista ori-

agônica de Leverkühn e em toda a

se também o sinal da destruição de

ginal, ou seja, o artista adâmico do

composição dodecafônica do ar-

ambos. A sobrevivência da arte pare-

qual saíram todos os outros. E o ar-

tista alemão, essencial, mas longe

ce depender de sua inautenticidade,

tista americano é destroçado assim

do público e queda no silêncio de

determinada por um mercado que

como o outro – europeu e clássico

ra da epígrafe do conto. As últimas
palavras do artista moribundo inclusive teriam sido “Oh, hazme una
máscara”: a mesma máscara tantas
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–, apesar de sua busca natural, de

artista, o dilema é da arte essencial

quando tenta mostrar a cicatriz entre

seu desbravamento, de sua busca

como um todo. E Cortázar, sozinho,

as costelas, quando lança o brado

libertária, de sua busca artisticamen-

foi ainda mais adiante. Não apenas

original: “Esto lo toqué mañana!”.

te honesta. Destroçado, apesar de

da arte de extratos superiores, mas

ser mais autêntico que Leverkühn,

até mesmo da arte do “hombre mé-

apesar de ser essencialmente intui-

dio”, da arte inteligível “al hombre

tivo quando o outro é um esteti-

de la calle”, condenada ao fracasso

cista matemático, apesar de ser um

quando é verdadeiramente essen-

“hombre médio” quando o outro é

cial, quando se despoja da máscara,

marcelobackes@hotmail.com
O articulista é doutor em germanística e
romanística pela Universidade de Freiburg,
na Alemanha. Autor de “Estilhaços, maisque
memória” e “Três traidores e uns outros”,
entre outras obras.

um hiperintelectual. Destroçados,
ambos, por serem buscadores, por
tentarem transformar seus sonhos
artísticos em realidade.
O resultado da arte de ambos
é o fracasso, segundo a melancolia
essencial – e realista, afinal de contas
há um mundo de repetições e banalidades musicais e artísticas, todas
elas plenas de sucesso, concedendo
a prova – de Thomas Mann e Cortázar. O mundo parece matar cada
vez mais a arte que busca...
Nesse dilema essencialmente romântico (dilema que passou do Frenhofer de “A obra-prima desconhecida”, de Balzac, ao Rubek de Quando
despertamos de entre os mortos, no
derradeiro drama de Henrik Ibsen,
cujos artistas sentem que perderam a
própria vida ao viverem somente para
a arte), Thomas Mann e Cortázar dão
um passo à frente. O dilema já não
é mais apenas da subjetividade do

Bibliografia
ADORNO, Theodor Wiesegrund. “A filosofia da
nova música”. São Paulo: Perspectiva, 1974.
ARRIGUCCI JR., Davi. “A destruição anunciada”.
In: O escorpião encalacrado. 1a. edição. São Paulo: Perspectiva, 1973.
BALZAC, Honoré de. “A obra-prima desconhecida”. In: Uma paixão no deserto. Rio de Janeiro:
Ed. Difel, s/d.
BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na época de
sua reprodutibilidade técnica”. In: “A ideia do cinema”. São Paulo: Civilização Brasileira, 1969.
CORTÁZAR, Júlio. “El Perseguidor”. In: “Cuentos
Completos”/1. Madrid: Alfaguara, 1994.
_____. Rayuela. 5a. edição. Buenos Aires: Sudamerica, 1968.
HUDDE, Heinrich. “El negro fausto del jazz”. In: Lo
lúdico y lo fantástico en la obra de Cortázar. 1a.
edição. Madrid: Espiral Hispano-americana, 1986.

IBSEN, Henrik. “Quando despertamos de entre os
mortos”. In: “Seis dramas”. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.
MANN, Thomas, “Doktor Faustus”. Berlin und
Darmstadt: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1955.
_____. “Doutor Fausto”. 3ª. edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s/d.
_____. “A montanha mágica”, 1ª. edição, Lisboa,
Livros do Brasil, s/d.
_____. “Tristão” 1ª. edição, Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1982.
_____. “Os Buddenbrook. Decadência de uma
família”, 1ª. edição, São Paulo, Círculo do Livro,
s/d.
WISNIK, José Miguel. “O som e o sentido”. 1ª.
edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

ABRIL• MAio • JUNHo 2011 137

I N S I G H T

138 ECCE HOMO

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Márcio Scalercio

historiador

S

e há muitos Cids, existe
apenas um único herói
da Espanha, mais particularmente de Castela.
O cavaleiro Rodrigo Diaz de Vivar, seu nome de batismo, existiu
de fato. Cid é uma designação
honorífica que lhe foi atribuída
pelos soberanos muçulmanos da
Espanha. Uma corruptela do termo árabe sayyd, que significa “senhor”. Mas não pensem que esse
foi um galardão ofertado por adversários procurando honrar um
nobre inimigo. Em inúmeras ocasiões Rodrigo se aliou, protegeu e
alugou seus préstimos a soberanos
muçulmanos, por mais cavaleiro
cristão que fosse. Em outras pala-

vras, a já vetusta tese do “choque
das civilizações” preconizada pelo
cientista social norte-americano
Samuel Huntington era regularmente burlada quando o Cid,
de acordo com seu interesse, sua
veneta e seu oportunismo, saltava
de uma facção para outra, seja
escangalhando os elmos de maometanos que combatiam senhores
cristãos seus amigos de ocasião,
ou partindo ao meio guerreiros
cristãos que contrariavam seus
aliados muçulmanos. Nessa questão particular, o Cid não inovava;
simplesmente seguia a moda. Afinal, era comum na Espanha daquela época que príncipes cristãos
procurassem alianças oportunistas

com chefes muçulmanos e vice-versa. Muitas vezes com o fito de
resolver pendengas que opunham
cristãos a cristãos e muçulmanos
contra muçulmanos. A Espanha
dos tempos do Cid vivia dentro
de uma espécie de equilíbrio anárquico, pois, naquela época, ainda
não ficara claro se caberia à cruz
ou ao crescente a posse das almas
que habitavam aquelas terras.
O Cid brandiu sua espada,
quebrou lanças e comeu a poeira
das campanhas na Espanha do
século XI. Mas faz tempo que a
historicidade do “Cid real” passou a conviver com outros tipos
de Cids. Existe um Cid glorificado pela Igreja espanhola como
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Era necessário,
além de aprender
como se defender,
montar e matar,
a entender os
rudimentos da
arte do cerco,
do ataque

DA FUGA
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exemplo de retidão, o cavaleiro
cristão sem mácula. Talvez este
seja um dos Cids mais antigos,
um Lancelot sem os pecados do
sentimento do adultério. Temos
ainda o Cid remodelado pelo
romantismo espanhol do século
XIX. Este é o Cid anti-Cervantes,
a espécie de ferrabrás perfeito que
habitava os delírios do delicioso
Quixote de la Mancha. Que fazer?
Os românticos espanhóis levaram
a sério e imaginaram ser história
aquilo que Cervantes apreciava
pilheriar como mero delírio fora
de moda que habitava uma mente
ensandecida. O romantismo e as
epidemias de nacionalismo produzem coisas desse tipo. Este Cid,
o cavaleiro imbatível, o guerreiro
exemplar, que sonhava com a bela
Ximena, sua esposa, em lugar de
Dulcinea del Toboso, que montava a égua de batalha Babieca em
vez de seu mais ilustre descendente, o intrépido Rocinante, é a versão de Cid que melhor se adéqua
à alcunha de “Campeador”.
Seja qual for o Cid – falaremos da quarta versão mais adiante
– sabe-se que Rodrigo Diaz nasceu na localidade de Vivar – hoje
se chama Vivar del Cid – a nove
quilômetros da cidade de Burgos,
em Castelha Velha. Ninguém sabe

ao certo o ano de seu nascimento
– algumas hipóteses são os anos de
1040, 1043, 1046 ou 1047. Como se
dizia na Península Ibérica quando
isso fazia algum sentido, Rodrigo
era fidalgo de quatro costados. Seu
pai pertencia a uma nobreza mais
modesta, mas a mãe de Rodrigo
fazia parte de uma família ilustre e
próspera, que se gabava descender
dos antigos juízes que, segundo o
mito, fundaram os reinos de Castela e Leão.
Ao atingir aquilo que chamamos hoje em dia de início da
adolescência – que naquela época
significava claramente a fase da
vida em que o sujeito chegara à
idade de deixar de ser uma boca inútil e, portanto, era instado
pelos parentes a procurar o que
fazer –, Rodrigo foi enviado para
a corte do rei de Castela em Burgos. Presume-se que a vantagem
de ser educado na corte do rei se
devia à notabilidade da parentela
de sua mãe. Lá, tornou-se companheiro de Sancho, o herdeiro
do trono. Rodrigo logo se destacou nas lições de equitação e nos
exercícios com as armas, práticas
obrigatórias para fidalgos. Junto
com onipresentes monges de Castela daquela época, aprendeu a ler
e escrever. Sabemos disso porque
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existem preservados fragmentos
de documentos legais parcialmente escritos e assinados por ele.
Rodrigo estava sendo preparado não só para ser um guerreiro, mas também um condutor
de homens. Era necessário, além
de aprender como se defender,
montar e matar, a entender os
rudimentos da arte do cerco, do
ataque, da fuga quando necessário e como manter uma força
militar equipada, disciplinada e
suprida. Nada disso devia-se às
meras formalidades das convenções. Tratava-se de aprendizado
prático necessário para que as
linhagens fidalgas pudessem efetivamente sobreviver na Espanha
do século XI.
O cenário era complicado e
belicoso. A terra se fragmentara
em dezenas de reinos, com territórios dominados por príncipes
cristãos e muçulmanos. No caso
dos últimos, depois de alguns anos
de unidade política garantida pela
conquista, o patrimônio territorial
do Islã espanhol se desagregara em
dezenas de reinos – designados
“reinos taifas” – palavra que significava facção. Os mais importantes
eram as taifas de Sevilha, Granada, Badajoz, Toledo, Valência e
Saragoça. Do lado cristão, após
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a resistência encarniçada do que
restara dos cavaleiros visigodos no
extremo norte, nas Astúrias, que
finalmente detiveram as tropas
muçulmanas cansadas, ou mesmo, desinteressadas em disputar
terreno tão agreste, operou-se ao
longo dos anos um processo de
ampliação gradual do território
cristão. Nos tempos de Rodrigo,
Castela – que incorporara Leão
– já despontava como o Estado
cristão mais importante. Havia
ainda Aragão, Navarra, Galícia e
a Catalunha. Nada menos possível
do que qualquer ideia de príncipes
cristãos se unindo na fé contra os
muçulmanos. Nada menos realista
do que os líderes do Islã obedecerem a iniciativa similar. Cada
reino era cioso de sua autonomia
política, totalmente desconfiado e
ciumento em relação aos vizinhos.

E

m dezembro de 1065,
falece o rei Fernando I
de Castela. De acordo com os desejos do
monarca, o espólio dos domínios
reais é dividido entre seus três
filhos homens. Sancho, o primogênito, herdou Castela; Afonso,
Leão e García, a Galícia. O arranjo não satisfez a nenhum dos
irmãos. Logo a família estava às

voltas com uma guerra intestina,
e Rodrigo cavalgou para os combates resolutamente sob as cores
de seu suserano, o rei Sancho.
Durante essa fase, Rodrigo é alvo
de várias honrarias. Sancho o indica como o seu Armiger, isto é,
durante as campanhas, Rodrigo
devia se postar sempre ao lado
do rei levando o seu pavilhão; é
nomeado o responsável pelo treinamento dos jovens cavaleiros; finalmente, torna-se o comandante
da guarda pessoal do rei. É do
termo designativo para esse cargo,
campi doctor, que deriva o título
de Campeador. De mais a mais,
notemos que Rodrigo fora merecedor dos favores reais, não só em
virtude de ser amigo de Sancho,
mas também porque já construíra
sólida reputação de guerreiro que
não era para graças.
Mas a carreira do Cid, de modo algum, seria estável. Sua sorte
estava entrelaçada ao destino do
rei Sancho. Este veio a ser assassinado logo no início do reinado
durante a rusga com os irmãos, e
todos os territórios foram acumulados pelo novo rei Afonso. Nesse
ponto, existem diferentes versões
sobre a atuação de Rodrigo em face da transferência do poder para
o rei Afonso. Independentemente
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de todas elas, tudo indica que o
momento de ascensão de Afonso ao trono se deu num cenário
eivado de suspeitas. O partido de
Sancho tinha razões para acreditar que Afonso estava envolvido
no assassinato do irmão. O novo
rei, por sua vez, desejava se livrar
de tais suspeitas e abrir caminho
na corte para seus seguidores leais. Devemos lembrar que todos
os personagens do drama eram
fidalgos orgulhosos que de modo
algum admitiriam “perder a face”.
Ao rei, cabia o recurso de se livrar
das suspeitas e se poupar de dar
explicações afastando os suspeitosos. Rodrigo poderia servir de
exemplo em razão de seu papel
de destaque no séquito de Sancho.
Afonso poderia usar a tática de,
paulatinamente, despojar Rodrigo
de postos e honrarias amealhados
nos tempos de Sancho. Faria isso sem dar maiores explicações,
tornando patente para todos que
Rodrigo caíra em desfavor. Uma
situação como essa fatalmente
levaria Rodrigo a reagir. Na sociedade senhorial-aristocrática,
perda de prestígio implica uma
insuportável perda de honra.
Assim sendo, Rodrigo, talvez
publicamente, pode ter protestado
e dito poucas e boas ao rei. Afon-

142 ECCE HOMO

INTELIGÊNCIA

so respondeu despojando Rodrigo de todos os seus privilégios e
propriedades, condenando-o ao
exílio. Assim, Rodrigo se quedou
desprovido das rendas, sem eira
nem beira. Teria de ganhar a vida fora dos territórios da coroa
de Castela. Opções tais como
dedicar-se ao comércio de mercadorias, cultivar a terra ou pastorear rebanhos estavam fora de
cogitação. Afonso tinha o poder
de despojar Rodrigo do domínio
sobre as coisas e dos títulos da
corte, mas estava fora de sua alçada revogar sua condição fidalga.
Para Rodrigo, a única alternativa
era a de ganhar a vida na ponta
da espada.

A

o que parece, alguns
jovens cavaleiros, partidários de Sancho e
os integrantes de seu
senhorio de Vivar o seguiram no
exílio. Guerreiros treinados, habituados à rude troca de espadeiradas, o núcleo de um belo exército
de aluguel. É nesse momento que
Rodrigo assume definitivamente
a condição de Cid. Mas sua fama, ao que tudo indica, deveu-se ao fato de ter-se revelado um
excepcionalmente talentoso líder
de mercenários. Conduziu sítios

bem-sucedidos, travou combates
vitoriosos, firmou uma reputação
de cumprir à risca aquilo que seus
contratantes, cristãos ou mouros,
esperavam que fizesse.
A quarta versão do Cid é
esboçada no século XX, e o novo perfil é bastante calcado na
modalidade romântica do século
anterior. O Cid passa a ser um
personagem desprovido de ambiguidades. Todas as suas ações são
nobres, todos os seus atos buscam
exclusivamente a satisfação da
honra. A esses ingredientes são
adicionados mais dois: mesmo
em face de um gritante anacronismo histórico, o Cid do século
XX é um nacionalista e patriota
espanhol vivendo em pleno século
IX. A quarta versão do Cid passa
a ser então a favorita das forças
das direitas – os monarquistas,
o partido da Falange, parcela da
oficialidade das Forças Armadas
e a Igreja conservadora – que travavam uma luta política cerrada
contra os grupos da esquerda que
desaguou na Guerra Civil Espanhola – 1936-1939. O Cid sem
ambiguidades figurava ser, para
as direitas, uma Espanha sem divisões e especificidades regionais,
acima da luta de classes denunciada pelas esquerdas, solidamen-
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patriota espanhol
vivendo em pleno
século IX
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te unida sob o manto da Igreja,
enfim, uma Espanha igualmente
sem ambiguidades.
A Guerra Civil Espanhola,
que culminou com a vitória das
direitas lideradas pelo general
Francisco Franco Bahamonte, foi
seguida de perto pela eclosão da
Segunda Guerra Mundial. Muito
se escreveu sobre os esforços do
Caudilho em evitar comprometer
a Espanha na nova guerra. Como
se fosse um esguio toureiro, desviou-se como pôde das manobras
de envolvimento ensaiadas pelo
touro nazista. Finda a guerra, a
questão para o novo sistema internacional que emergia naquele
momento era o que fazer com o
regime de Franco, uma rematada
ditadura com contornos definitivamente fascistas e que conquistara o poder graças ao apoio decidido de Hitler e Mussolini.
Nada demais imaginar que
a possibilidade de o regime franquista sofrer algum tipo de isolamento político foi cedendo à
medida que a Guerra Fria foi se
intensificando. Afinal de contas,
o regime franquista era autoritário, mas se tratava de um regime
ditatorial essencialmente anticomunista. Avaliação parecida,
aliás, podia ser feita em relação

ao salazarismo lusitano. No caso
espanhol, particularmente, a questão para a aliança ocidental era a
de procurar integrar a Espanha
sem fazer muitas perguntas e sem
exigir qualquer tipo de explicação
adicional.
Ora, a máquina cinematográfica de Holywood exibia admiráveis condições a fim de contribuir
para tal proeza: a absolvição do
regime de Franco. Em meados de
1959, foi iniciada a produção do
filme. É de bom alvitre lembrar
que, naquela época, Holywwod
vivia a “era dos filmes épicos”.
“El Cid” seria um filme nesse
estilo. O diretor escolhido foi
Anthony Mann. O compositor
húngaro Miklós Rózsa foi convocado para preparar uma deslumbrante, acachapante e barulhenta
trilha sonora. Em terceiro lugar,
filme épico que se prezasse tinha
de ter Charlton Heston como
protagonista principal. Heston
já separara o Mar Vermelho nos
“Dez Mandamentos”, remara e
conduzira bigas em “Ben-Hur”.
Isto posto, o ator envergava credenciais épicas impecáveis. Porém, os produtores desta vez não
permitiriam que Heston brilhasse
sozinho. Da Itália foi importada
Sophia Loren, bela como sempre,
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para interpretar o papel da esposa do Cid, Ximena. Finalmente,
pois as citações sobre o elenco do
filme aqui se curvam aos gostos
duvidosos do autor dessas linhas,
foi contratado para o papel do
malvado, oleoso e insidioso emir
de Valência, al-Qadir, o ator australiano Frank Thring. Amigos,
Thring foi figura regular em
quase todos os filmes épicos do
período, simplesmente porque
ele pode ter sido o maior canastrão que jamais pisou um set
cinematográfico. Em “Ben-Hur”
interpretou um Pôncio Pilatos
impagável; em “O rei dos reis”,
seu trabalho como o pusilânime
Herodes Antipas foi de tal ordem
que seria merecida sua decapitação no lugar de João Batista.
Vasculhem a internet, revejam
os filmes. Frank Thring merece
atenção especial.

P

ara a “reconstituição”
da Espanha medieval
e da carreira do Cid,
o estúdio contratou
o filólogo e historiador espanhol
Ramón Menéndez Pidal. Na época dessa consultoria, Pidal já era
um octogenário. Porém, vigorosamente lançou-se à colaboração
traçando um perfil do Cid tendo
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como fonte principal o poema
laudatório medieval Cantar de
mio Cid. A versão do Cid de
Pidal o retratava como um herói
sem mácula, precisamente o tipo
de personagem que o estúdio
desejava.
O filme foi lançado no circuito cinematográfico dos Estados
Unidos em 1961. Muito embora
a crítica tenha apresentado fortes
restrições às interpretações dos
atores atribuindo a responsabilidade a um péssimo trabalho de
direção artística, visualmente era
um épico deslumbrante. A Espanha do século IX era colorida,
vibrante e heroica. A mensagem
do Cid do filme era clara – nacionalista e patriótica. Muçulmanos
e cristãos deviam deixar todas as
suas diferenças de lado. Tudo o
que importava era a Espanha. O
filme dramatiza o fato de que o
país estava para receber uma nova
invasão muçulmana proveniente
do Norte da África – os Almorávidas, liderados pelo emir Ben
Yussuf. Encabeçando uma horda
de guerreiros sinistros, predominantemente trajados de negro que
batiam incessantemente tambores
que emitiam sons cavernosos, Ben
Yussuf é retratado como um protótipo de fundamentalista islâmi-

co, nem um pouco satisfeito com
as amenidades artísticas de seus
confrades das taifas muçulmanas
e disposto a riscar os cristãos do
mapa. Em face do perigo representado pelo inimigo que não se
coadunava com a “índole espanhola”, o Cid, por seu exemplo
e heroísmo, reúne em torno de
seu estandarte as “forças vivas da
Espanha”.
Assim, o Cid do filme, interpretado por Charlton Heston, é o
Cid do regime franquista, o herói
sem ambiguidades. A Espanha do
século XI, graças à inspiração do
Cid, torna-se no filme, igualmente, uma terra sem ambiguidades.
O público, ao compreender o
nacionalismo hispânico do medievo, torna-se capaz de entender
o nacionalismo franquista como
algo pelo menos razoável. Pode
até ser capaz de acreditar que
existiu um único El Cid, herói da
Espanha – sem sequer notar que
mais particularmente se tratava
de um herói de Castela. O Cid do
cinema, ao extrair as ambiguidades da Espanha, fez sua parte na
absolvição do regime ditatorial
franquista.
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