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O filósofo Luiz Felipe Pondé é quem está cer to: pouco 
impor ta a dúvida popular se verdadeira ou falsa a crença de 
que as baratas sobreviveriam a desastres nucleares. Como 
irrelevante é o fato de Kafka jamais ter usado a palavra 
“barata” em seu Metamorfose – a tradição dos leitores, 
lembra ele, imor talizou a barata em Kafka, ponto, e o 
impressionante é se e de que modo vemos a barata refletida 
no espelho. Como as baratas, cer tas espécies sobrevivem 
a desastres, ao tempo, a acontecimentos extraordinários, 
a guinadas surpreendentes ou mudanças pachorrentas, ao 
espelho e a nós mesmos, a pressões e alívios de toda sor te. 
Esfacelam-se, perdem a cabeça, quase sucumbem, mas 
retomam o eixo, mesmo soçobradas. 

Conclusão semelhante aplica-se a cer tas chagas nacionais, 
e suas correspondentes vir tudes e ideias de resistência 
e combate. Adiciona-se, porém, a questão intrigante do 
filósofo: estaria correto o sentido da metáfora de Kafka, o 
de que a besta em nós não está em nosso passado, mas no 
futuro? Niilistas considerariam o óbvio, o de que tudo não 
passa de uma imagem borrada no espelho, como diz Kafka. 
Esperançosos enxergariam alguma luz definitiva em formação 
no horizonte. Pelo sim, pelo não, devem concordar, pelo 
menos, na convicção de que meritório mesmo é o esforço da 
sobrevivência, o tormento do combate. Pois vale a máxima 
filosófica: não há vir tude no vácuo da agonia.
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Com certeza, há quem tenha dito que a beleza é o creme da civilização. Carl 

Gustav Jung diz que a beleza sobrevive à própria natureza, pois seus registros 

se perenizam no inconsciente. Os afrescos de Pompeia, que estão preservados 

na sua localização original e talvez, quem sabe, todavia, eternizados na 

psique coletiva, podem ser apreciados nesta edição. Nas páginas seguintes, 

publicamos uma seleta deles, com a assinatura dignificante dos nossos 

parceiros. Todos nós, sem dúvida, resistimos à lava vulcânica.
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Necessidades e dificuldades são forjadoras da Virtú, disse 
um célebre pensador florentino. Deste, sabe-se que viu na 
Fortuna um obstáculo à ação da Virtú. A Fortuna é pura 
imprevisibilidade, mas sua imposição de necessidades não 
resulta em restrição absoluta aos desejos. O prudente, afinal, 
pode escapar de seus caprichos ou padecer em suas artimanhas. 
Do lado de cá, entretanto, buscamos, talvez, outra GRAÇA. 
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Intrusa e fugitiva, que elucidaria o mistério de realização dos 
desejos e superação das necessidades da sociedade. Diante dos 
três contextos, três ambiências da organização social, três 
diagnósticos exibidos a seguir, encontraríamos tal personagem? 
Sendo a resposta negativa, a cábula ainda oculta não invalida 
a beleza – e a necessidade – de pensar o Brasil de hoje. 

DICA: a cábula não é nenhuma das moiras abaixo.
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É
impossível explicar os limites do desen-
volvimento brasileiro sem analisar os 
problemas e as fragilidades institucio-
nais do Brasil. As instituições, sabemos, 
têm desempenhado um papel essencial 

no desenvolvimento das nações. Em qualquer país, a 
eficiência das instituições impacta fortemente nas deci-
sões de empresas e de pessoas. Sua ineficiência, ao con-
trário, resulta na má alocação de tempo e de recursos. 
Nesse ponto, infelizmente, o Brasil está muito aquém 
do desejável. Tem muito a melhorar. 

Somados os seus defeitos, Legislativo, Executivo e 
Judiciário têm culpa devida sobre o padrão de desen-
volvimento a que nos acostumamos a identificar no 
país. Seu mau funcionamento significa, muitas vezes, 
redução da qualidade da política econômica, introdu-
ção de fontes de riscos adicionais nos negócios, desen-
corajamento de investimentos e de uso do capital dis-
ponível, distorções dos sistemas de preços e tributário 
– enfim, fatores que, no fim das contas, prejudicam o 
desempenho econômico e social de diversas maneiras.

Convém lembrar que, na literatura sobre o assun-
to, há uma importante diferenciação entre crescimen-
to econômico e desenvolvimento. Desenvolvimento é 
visto como algo mais amplo. Inclui não apenas o cres-
cimento, como também questões mais distributivas, a 
questão ambiental e a própria dimensão institucional. 
Democracia e corrupção, por exemplo, são considera-
das elementos com valor em si para o desenvolvimen-
to, algo para além do efeito que possam ter sobre o 
crescimento. 

Por outro lado, crescimento econômico para uma 
sociedade significa a produção de uma maior quan-
tidade e qualidade de bens e serviços para atender às 
ilimitadas necessidades humanas. Quanto maior a 
quantidade, eficiência, inovação e qualificação dos fa-
tores de produção, maiores serão as possibilidades de 
produção de bens e serviços. São quatro os fatores que 
conduzem um país ao crescimento: capital físico, capi-
tal humano, força de trabalho e a produtividade com 
que se lida com esses três elementos.

Até recentemente, considerávamos que os dois 
únicos limitantes do Brasil estavam ligados ao capi-
tal físico e ao capital humano. O capital humano diz 
respeito basicamente à educação, em que vamos muito 
mal, mas também à saúde, área na qual fizemos um tra-
balho importante. A educação, porém, é fundamental 
para o desenvolvimento no sentido amplo. É cidada-
nia, reduz a criminalidade, diminui a gravidez de ado-
lescentes e melhora vários outros problemas que não 
dizem respeito diretamente ao crescimento. Portanto, 
o gargalo da acumulação de capital, problema históri-
co no Brasil, continua sendo válido.

Ampliar o capital físico e o capital humano signi-
fica desviar parte de sua força produtiva para produzir 
novos fatores, para qualificá-los e inová-los. Isso requer 
consumir menor quantidade no presente para poder 
consumir melhor no futuro – a poupança. O Brasil 
tem ainda uma taxa de poupança muito baixa. Poupa 
apenas 16% do PIB. Para se ter uma ideia, na China 
esse índice é de 50% do PIB. Na Índia, 32%. No Chile, 
28%. Na América Latina, a média é de 22%. Com essa 
taxa de poupança, o Brasil é como uma empresa que 
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deseja crescer e gera pouco lucro. Com isso, para inves-
tir é preciso pegar dinheiro emprestado fora do país, 
gerando déficit em conta corrente, que normalmente 
leva à apreciação cambial e, com grande recorrência 
em nossa História, leva a crises cambiais. Nosso cres-
cimento, portanto, é limitado pelo fato de pouparmos 
muito pouco. Com uma poupança na casa dos 16% do 
PIB fica difícil crescer de forma sustentada, a 3,5% ou 
4%, se tanto. 

Baixa eficiência, alto risco
Como usamos todos esses fatores que influem no 

crescimento e no desenvolvimento? Por intermédio 
das instituições. Elas balizam a eficiência com que os 
recursos são alocados. O Judiciário, por exemplo, tem 
efeito direto sobre uma alocação ineficiente de recursos 
na economia. Transforma-se em risco institucional. O 
mesmo acontece com um Executivo que modifica uni-
lateralmente regras e contratos à sua conveniência. Ou 
um Legislativo que contribui para a incerteza sobre a 
legislação ou a má qualidade das regras vigentes. 

Há cerca de 15 anos coordenei uma pesquisa bus-
cando entender como as empresas enxergavam a Jus-
tiça. Ouvi uma constatação generalizada: as empresas 
temem contratar um trabalhador porque têm receio da 
Justiça do Trabalho. Não fazem negócios com certos 
estados porque há maior incerteza sobre o Judiciário 
local. Travam negociações com empresas exportadoras 
de alguns países pela percepção de que o Judiciário local 
possa favorecer a empresa importadora numa disputa 
judicial. Não entram em certas atividades ou locais, ao 
observar um risco institucional mais elevado do que o 
aceitável – setores como crédito e infraestrutura, por 
exemplo, apresentam alto risco, cobrando um preço 
muito alto ou simplesmente não oferecendo retorno 
devido à incerteza jurisdicional ou às mudanças de re-
gras promovidas pelos poderes Executivo e Legislativo.

Baixa eficiência dessa natureza significa assimetria 
de informações entre diferentes agentes econômicos, 
entraves à competição, risco à proteção dos direitos de 
propriedade. Todos os setores da economia são sensí-

veis à qualidade da regulação. A infraestrutura, porém, 
é fortemente ancorada em investimentos de longo pra-
zo, mais dependentes de contratos e, portanto, ainda 
mais sensível aos padrões de regulação estabelecidos 
pelo Estado.

O nó górdio da lei
Uma das maiores chagas a que nossas instituições 

nos submetem é a legislação de má qualidade. Nem a 
legislação é boa, muito menos sua aplicação. Trata-se, 
portanto, de um problema tripartite: falham igual-
mente os três poderes, e sobra para empresas e cida-
dãos. A legislação no Brasil é ambígua, conflitante e 
abre espaço para que, num mesmo caso, se recorram 
a diferentes legislações. Um dos exemplos dos proble-
mas enfrentados de qualidade da legislação é o caso da 
alienação fiduciária aplicada a imóveis. Foi uma mu-
dança legislativa que fez grande diferença no compor-
tamento da Justiça. 

O contrato de alienação fiduciária de bem imóvel 
foi criado em 1997, inspirado na alienação fiduciária 
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de veículos, a única garantia que, desde a década de 60, 
funcionava no Brasil. Com ela, o devedor transfere ao 
credor a propriedade de um imóvel, como forma de 
assegurar o pagamento da dívida. Depois que ela foi 
criada, passaram-se alguns anos à espera de uma juris-
prudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ). No início do governo do presidente Lula, 
introduziram-se algumas mudanças na lei e o processo 
se consumou. Deu certo. O resultado é que hoje temos 
um boom imobiliário quase integralmente calcado 
nessa mudança legal. Antes se levavam anos para a re-
tomada de um imóvel. Hoje se consegue em menos de 
seis meses. O risco passou a ser outro.

Eis aí um bom exemplo de que, se algo funciona 
bem entre a lei e a sua interpretação pela Justiça, é pos-
sível aquecer um setor que estava totalmente estagnado.

Com veículos ocorreu processo semelhante. É ine-
gável que o financiamento de veículos exibe taxas de 
juros muito mais baixas do que um crédito pessoal ou 
um crédito para consumo de outro tipo de bem. A di-
ferença é gritante porque a garantia é de boa qualidade 
e efetivamente executada pela Justiça.

O Estado muda, o Estado não paga
Portarias erráticas, quebras recorrentes de con-

trato, mudanças drásticas alternadas. Infelizmente são 
cenas repetidas à exaustão, tendo como protagonista 
o próprio governo. Nesse ponto, os governos são res-
ponsáveis pela arquitetura do maior risco imposto ao 
país. Nunca será demais insistir: a segurança jurídica 
tem um braço na Justiça, de um lado, e no Executivo 
e no Legislativo, de outro. É assombrosa, entre nós, a 
recorrência com que o Executivo, com o beneplácito e 
a omissão do Legislativo, produz normas muitas vezes 
divergentes, bem como as diferentes formas com que 
elas são efetivamente aplicadas. Também me impres-
siona – e infelizmente impressiona os agentes econô-
micos – o desrespeito com que o Executivo trata as 
normas que ele próprio cria. Tudo isso é parte inte-
grante de um mesmo processo.

Depois de realizar aquela pesquisa com as empre-

sas, sobre a qual mencionei, fiz, associado com o Idesp 
(Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos 
de São Paulo), uma outra pesquisa, com os próprios 
juízes. A certa altura de uma entrevista, o ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho me disse: “Antigamen-
te, ter uma causa contra o Estado era um negócio fabu-
loso para um trabalhador ou um advogado. Tinha-se 
a certeza de que o Estado pagaria. Hoje ninguém quer 
uma causa contra o Estado porque ninguém jamais 
receberá.” Ou seja, é possível até ganhar um processo 
na Justiça, mas ele se transforma num precatório que 
depois não será pago. É mais um fator de insegurança 
jurídica, que desincentiva a eficiência do investimento 
e, portanto, do crescimento econômico, reduz o po-
tencial de utilização de ativos, aumenta o custo de fazer 
e remediar contratos e faz com que se gaste mais para 
proteger bens da expropriação por agentes privados e 
públicos.

Em minhas pesquisas, ouvi muitos comentários de 
que nunca se sabe qual será o retorno de um investi-
mento, uma vez que, no meio do caminho, as regras 
costumam ser modificadas pelo governo. No setor fi-
nanceiro a regra é a mudança contínua e imprevisível 
das regras. Há uma famosa e perene guerra de cão e 
gato entre o setor financeiro e a Receita Federal. O ro-
teiro é sabido: com base em determinada regra, o setor 
busca obter algum tipo de ganho; a Receita identifica a 
prática e muda a regra para barrar os ganhos das insti-
tuições financeiras; uma vez modificada a regra, o setor 
recorre a outro expediente. E assim por diante. Eviden-
temente essa guerra tem vários nomes com um mesmo 
significado: instabilidade, incerteza, insegurança.

Jabuticaba 
Não tenho estatísticas comparativas a apresentar, 

mas minha intuição é que o descompasso institucio-
nal se revela muito mais relevante no Brasil do que em 
outros países. Temos aqui as mais altas taxas de juros 
do planeta, um elevado número de impostos, uma car-
ga tributária asfixiante e um emaranhado tributário 
do qual não escapam nem empresas nem cidadãos. A 
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estrutura e o peso dos impostos constituem um caso 
típico de ineficiência de recursos. Quando se aloca ca-
pital humano, escasso neste país, simplesmente para 
tentar fazer planejamento tributário, não se gera nada. 
Não se produz alimento, educação ou avanço médico. 
Trata-se de um dinheiro gasto destinado apenas a re-
distribuir recursos entre pessoas ou entre o Estado e 
a iniciativa privada. Pode até produzir emprego, mas 
significa produção zero para o país.

Emaranhado de regras e tributos corresponde a 
mais ineficiência da economia. Como já virou bordão, 
a carga tributária brasileira é muito maior do que a 
americana, por exemplo, ou a coreana. Temos uma 
carga tributária do nível da Inglaterra e da Alemanha, 
com a diferença que, nesses países, há métodos muito 
mais eficientes de arrecadação. Afinal, eles apresen-
tam menos informalidade, portanto não concentram 
em menos gente a sua arrecadação. E têm um maior 
desenvolvimento institucional, que permite um efeito 
menos negativo da arrecadação. Uma arrecadação se 
mostra mais distorcida quando a sonegação alta incen-
tiva uma série de mecanismos para evitá-la. É o que 
acontece no Brasil. Resultado: mais ineficiência.

O vazio deixado pelo Congresso
Uma das características da debilidade institucional 

brasileira é o ativismo judicial identificado hoje. Esse 
fenômeno decorre de gravíssimo problema em curso: 
a fragilização do Congresso e sua perda de credibili-
dade, abalado que ficou por sucessivos escândalos de 
corrupção e incontáveis exemplos de ineficiência, dis-
tanciamento da realidade e incapacidade de respon-
der às demandas da sociedade. Com esse vazio deixa-
do pelo Congresso, o Judiciário foi ocupando mais e 
mais espaço até chegar ao padrão atual de intervenção 
no processo legislativo. A Justiça brasileira começou 
a tomar decisões de política econômica e social que 
não mais tomava. Está muito mais ativa, por exemplo, 
em questões regulatórias, embora atrapalhe menos no 
mercado de crédito, área em que já atrapalhou bastan-
te no passado. 

Há questões fundamentais sobre as quais o Bra-
sil precisa discutir melhor: onde está a linha do Su-
premo Tribunal Federal e onde está a linha de ação 
do Congresso Nacional? Onde começam e terminam 
as atribuições de cada um? Quais são os seus limites? 
Como remover as zonas cinzentas que são percebidas 
hoje? Esse é um típico problema de dupla face. É di-
fícil dizer o que vem primeiro: o excessivo ativismo 
das instituições jurídicas ou a omissão criminosa dos 
parlamentares na sua tarefa fundamental de legislar e, 
sobretudo, segurar a mão errática do Executivo e suas 
mudanças contínuas nas regras. Sem resolver esse im-
passe institucional, nosso desenvolvimento continuará 
muito frágil. 

Os juízes e a síndrome de Robin Hood
No Poder Judiciário ainda há uma agenda so-

cial muito grande na cabeça dos juízes. Estes se veem 
como responsáveis por alguma ação social, muito 
mais do que como responsáveis por aplicar a lei que 
o Congresso produz. Na pesquisa que fizemos com 
os juízes, contrastamos o papel deles entre o “fazer 
valer” os termos de um contrato e a política social. 
Cerca de 80% dos entrevistados responderam que a 
justiça social era um compromisso mais importante 
do que o contrato. Para eles, o juiz não pode ser um 
mero aplicador das leis, mas ser sensível aos proble-
mas sociais. A minoria, portanto, tem a opinião de 
que o compromisso com a aplicação da lei deve pre-
ponderar. Esses resultados contrastam com a visão 
tradicional que se tem dos juízes em um sistema de 
civil law, preocupados acima de tudo com a correta 
aplicação da lei.

 Em seguida, Bolívar Lamounier e Amaury de 
Souza fizeram a mesma pergunta às elites brasileiras. 
Os juízes e os membros do Ministério Público fo-
ram, de longe, o grupo que mais mostrou acreditar 
no seu papel como parte de uma ação destinada a 
promover justiça social. Até religiosos e sindicalistas 
mostraram uma posição mais favorável à manuten-
ção de contratos.

LEVIATÃ



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

29julho•Agosto•setembro 2011

Esse problema, no entanto, era muito mais inten-
so há 15 anos. Os juízes têm hoje mais consciência de 
como o mercado funciona. Sabem que uma decisão 
tomada tem repercussão sobre os agentes econômicos. 
Na questão imobiliária, por exemplo, havia a ideia de 
que o banco é rico, enquanto o cidadão está sem recur-
sos. Portanto, caberia ao banco perder a causa, sempre. 
Mas os juízes hoje compreendem melhor o equívoco 
de tentar redistribuir dinheiro do senhorio para o in-
quilino, do banco para o devedor. Essa não é necessa-
riamente uma política que dá certo porque o banco se 
adapta ou porque para de ter imóveis para alugar. 

Enfermidades herdadas
Nos períodos sombrios de inflação alta, qualquer 

dinheiro recebido significava correr para a fila do ban-
co. Aquilo significava tempo e dinheiro perdido. Foi 
um momento em que a Justiça ficou abarrotada de 
processos. A memória não se apagou, e os esqueletos 
ainda estão aí para contar essa história. Temos uma 
outra memória danosa também: a memória da que-
bra de contratos e de mudanças das regras tributárias 
promovidas pelo próprio Estado. Os direitos de pro-
priedade, durante muito tempo, também se revelavam 
muito frágeis. Um amigo que morava na Rocinha e 
comprou um apartamento em Botafogo passou meses 
sem se mudar por temer invasão de sua propriedade. 
Hoje há um cartório não oficial na Rocinha, que faz o 
registro de imóveis na comunidade. É um exemplo de 
que, quando não há segurança de sua propriedade, é 
preciso gastar recursos para proteger algo que o Estado 
deveria estar protegendo. Trata-se de uma outra forma 
ineficiente de utilização de recursos da sociedade. 

Há um roteiro mais ou menos previsível quando 
há a descrença da sociedade nas leis e nas instituições 
vigentes. Se uma sociedade não acredita na estabilida-
de das regras e na proteção do seu dinheiro dentro do 
campo legal – uma vez que as regras podem ser mu-
dadas arbitrariamente – é inevitável a migração da 
poupança ou do investimento para locais mais seguros. 
Países ou setores, não importa, o dinheiro muda de 

lugar. Opta-se até mesmo por coisas ineficientes, mas 
que aplacam os fatores de risco, caso uma regra de hoje 
tenha grande probabilidade de não mais existir ama-
nhã. As empresas vivem isso cotidianamente. Impostos 
com data e hora para acabar que não se cumprem e se 
transformam num novo imposto transformam o pla-
nejamento em pó. 

Avanços e dilemas
Mesmo com todas essas particularidades e enfermi-

dades, o Brasil apresentou grandes avanços institucio-
nais. No início da redemocratização havia a ideia, her-
dada do período da ditadura militar, de que os grandes 
problemas de distribuição de renda e de pobreza eram 
todos uma questão de opção política. A Constituição é 
resultado dessa visão dos próprios políticos e do Judi-
ciário. Mas uma geração mais recente começa a tomar 
conta dos postos-chave com outra visão. São pessoas 
que não cresceram na época da luta contra a ditadura. 

Há hoje uma visão mais madura do orçamento, de 
que existe uma necessidade de contrapartida na hora de 
produzir direitos, de que os direitos devem ser propor-
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cionais e viabilizados pelos meios de que se dispõe. A 
Lei de Responsabilidade Fiscal é um exemplo. O pró-
prio fim da inflação torna as coisas transparentes. Num 
processo inflacionário, valores monetários dizem mui-
to pouco. Com estabilidade monetária, é possível ter 
uma noção melhor dos recursos disponíveis e isso tem 
um reflexo mais amplo. A lei do crédito consignado, a 
alienação fiduciária, a nova lei de falências, a reforma 
de 2004 do próprio Judiciário, tudo isso compõe uma 
série relevante de avanços. 

Por outro lado, há muito a avançar. Hoje há, por 
exemplo, uma judicialização crescente na área da Saú-
de. O próprio Supremo tem uma visão de que cabe 

ao juiz corrigir distorções. Ou seja, recorre-se à Jus-
tiça para fazer o governo comprar remédio para as 
pessoas. As decisões judiciais já consomem hoje uma 
proporção importante dos orçamentos públicos na 
área da Saúde. Se essa tendência crescer em demasia, 
torna-se obviamente algo perigoso. A Saúde deixará 
de ser determinada pelo Executivo para ser estabele-
cida pelos juízes. 

A experiência mostrou que reformas localizadas 
têm resultado e podem ser importantes dependen-
do do que se está fazendo. O setor imobiliário é algo 
completamente diferente do que era há 10 anos. Por 
outro lado, é preciso fazer um esforço para desmontar 
a ideia de que a segurança jurídica não é um valor im-
portante. De uma maneira geral, a segurança jurídica 
é subvalorizada no Brasil. Essa tendência precisa ser 
modificada. Como afirmei, o governo tem uma gran-
de parcela de responsabilidade, por mudar as regras 
continuamente e por não respeitar contratos nem 
pagamentos devidos. Não é à toa que o Estado é, de 
longe, quem mais está presente na Justiça.

As instituições são, sem dúvida, responsáveis pelo 
nosso desenvolvimento. Desenvolvimento requer 
estabilidade de regras. Parece um contrassenso, mas 
muitas empresas se sentem mais seguras juridicamen-
te na China do que no Brasil. Mesmo sendo uma di-
tadura, há uma estabilidade. O problema é não saber 
quando e como haverá uma decisão. A incerteza mata 
o desenvolvimento. •

>> Depoimento a Luiz Cesar Faro e Rodrigo de Almeida.

O articulista é coordenador de Economia Aplicada do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (IBRE/FGV) e 
professor do Instituto de Economia da UFRJ.

armando.castelar@fgv.br
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U
m dos tradicionais problemas en-
frentados por qualquer economia 
capitalista é encontrar mecanis-
mos próprios e eficazes de finan-
ciamento. A economia brasileira 

nunca os tinha, o que lhe exigiu recorrer à inflação 
como forma de financiar a acumulação de capital – 
uma saída heterodoxa, decerto, mas com algum resul-
tado durante um período de sua história. A novidade 
brasileira dos últimos anos foi ter encontrado uma fon-
te permanente de recursos. Essa fonte vem, sobretudo, 
dos fundos de pensão com origem em empresas esta-
tais: Previ, Eletros, Petros, Portus, todos fundos de pre-
vidência complementar nascidos da ditadura militar. 
Veio a Constituinte de 1988 e criou o Fundo de Am-
paro ao Trabalhador, o FAT, que se transformou na 
principal fonte de recursos do BNDES. Somando uma 
coisa à outra, tem-se algo curioso: a principal fonte de 
recursos para a acumulação de capital a longo prazo 
no Brasil é o FAT, via BNDES, e outro manancial de 
funding para investimento patrimonial e de capital, os 
fundos de pensão, também é proveniente dos trabalha-
dores. O poder dos fundos de pensão criou uma casta 
de administradores – funcionários, operários e sindica-
listas das grandes empresas e das grandes centrais. Eles 
formam o que tenho chamado de uma nova classe so-
cial. Se um marciano saltar no Brasil, achará que este é 
um país socialista. Mas infelizmente não é.

Vejo como favorável o impacto dessa nova classe 
social e dessa configuração do capitalismo brasileiro. 
Favorável ao capitalismo, que fique bem entendido. 
Esse modelo nasce com a financeirização da econo-
mia, mas sem uma fonte de financiamento permanen-
te, estável e de longo prazo, a financeirização, por si 
só, faria pouco efeito. Novos são essa fonte interna e o 
pacto político em torno dela. Como é novidade o fato 
de que os sindicalistas passaram a participar do êxito 
do capitalismo. Por meio dos fundos de pensão dos 
trabalhadores, transformaram-se nos maiores investi-
dores institucionais do Brasil, desbancando qualquer 
instituição financeira conhecida. Esse modelo não só 

resolveu um dos gargalos estruturais da economia 
brasileira, criando uma fonte permanente de financia-
mento – afinal, esses fundos não se extinguem – como 
também eliminou estruturas de conflito entre traba-
lhadores e elites. 

Por outro lado, esse processo significa uma trági-
ca capitulação da classe trabalhadora, para o que con-
tribui esse estilo de coalizão na qual os que estão por 
baixo se unem aos que estão por cima. As consequên-
cias econômicas, no fundo, são pequenas. Mas as po-
líticas são preocupantes. O Brasil está transformando 
a economia numa administração de negócios. E suas 
elites sindicais viraram os gestores desses negócios. 
O BNDES trabalha com empréstimos e contratos, 
portanto exibe limitações e obrigações. O FAT não 
tem essa característica do empréstimo, mas abastece 
o BNDES. Já os fundos são portfólios. Um capital fi-
nanceiro por excelência, que dá fôlego ao processo de 
acumulação.
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Da direção moral à direção imoral
Por intermédio dos fundos de pensão, a classe di-

rigente trabalhadora participa da grande política. Na 
pequena política fica a enorme massa de trabalhado-
res, formais e informais. Os altos dirigentes tomam 
decisões estratégicas de longo prazo, que não são 
do cotidiano. Ocorre o que chamei de “hegemonia 
às avessas”. Estamos assistindo a uma “hegemonia 
às avessas” típica da era da globalização. Trata-se de 
uma ideia heterodoxa, usando de forma bastante livre 
– afinal, não sou ortodoxo – o pensamento de Gra-
msci, a fim de entender um processo que ele chamava 
de “direção moral da sociedade”. A direção moral da 
sociedade vinha desde os anos da ditadura militar. Ela 
não dirigia a política, mas dava a pauta da política 

brasileira. Foi essa direção moral que alçou a questão 
da pobreza e da desigualdade ao primeiro plano da 
política. Foi essa direção moral que fez a Constituinte 
operar o campo dos direitos. 

A minha interpretação gramsciana me leva a acre-
ditar que essa direção moral se transforma em “dire-
ção imoral”. É capturada pelos ideais e valores dos 
seus oponentes. Eis por que é às avessas. Tornaram 
como seus os valores que combatiam, inverteram o 
curso do avanço das conquistas sociais e penalizaram 
a política. Foi um processo que nasceu nos dois man-
datos do presidente Fernando Henrique Cardoso e 
foi completado pelo lulismo, ao despolitizar as ques-
tões da pobreza e da desigualdade, e transformá-las 
em problemas de administração. A pobreza passa a 
ser trabalhada no capitalismo contemporâneo como 
uma questão administrativa. Manipulando o fetiche 
da moeda estável, Fernando Henrique retirou do Es-
tado brasileiro a capacidade de fazer política. Os tu-
canos operaram um tournant do qual Lula veio a ser 
prisioneiro, com a peculiaridade que Lula radicalizou 
no descumprimento de um mandato que lhe foi con-
ferido para inverter o desastre FHC. É nesse contexto 
que opera a “hegemonia às avessas”.

Nas grandes disputas das privatizações, os fundos 
de pensão foram largamente utilizados. O controle 
da Vale do Rio Doce foi decidido dessa forma. Mas 
Fernando Henrique utilizava isso de cima para bai-
xo. Com Lula é diferente. Os sindicalistas formam a 
turma dele e ganharam muita força em seu governo. 
Embora alguns não apareçam porque saíram do mi-
nistério, continuam dando as cartas como conselhei-
ros de Lula.

Sindicalismo de resultados. Para os dirigentes
A ascensão das elites sindicais à estrutura de po-

der pode soar como natural com a chegada de um 
sindicalista à Presidência da República. Mas somente 
uma completa mudança na estrutura do capitalismo 
brasileiro poderia permitir que a ascensão da classe 
trabalhadora – ou melhor, da elite sindical da clas-M
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se trabalhadora – não resultasse nesse processo. Mas 
esperar essa ruptura seria praticamente pedir um mi-
lagre. Como mantiveram a estrutura que herdaram, 
apenas a reforçaram. Imagine-se, portanto, um pedi-
do de financiamento de uma indústria no BNDES. As 
centrais sindicais têm representantes no conselho do 
banco e eles precisam votar. Pergunto: sobre qual pa-
râmetro ou valor eles baseiam seu voto? Votam num 
financiamento que pode desempregar ou que traga 
retorno de capital? 

O banco pode ter seus critérios oficiais de financia-
mento, entre os quais se inclui a geração de emprego. 
Mas, na prática, é uma ficção que se realiza apenas em 
parte. A outra parte é retórica. Quando eu estava na Su-
dene também tínhamos esse critério, mas dificilmente 
se realizava plenamente. Claro que se realiza porque o 
capitalismo cria emprego, mas não pesa como critério 
decisivo. O critério decisivo de fato é o retorno do ca-
pital. Então os sindicalistas – representantes da CUT, 
da CGT ou da Força Sindical, que dividem a vaga ro-
tativa no conselho do BNDES – ficam entre a cruz e a 
caldeira: usa como critério a valorização do capital em-
pregado, desempregando seus irmãos de classe (para 
usar uma expressão franciscana não muito adequada) 
ou rejeita o projeto exatamente porque ele desemprega 
trabalhadores? Não tenho dúvida de que eles decidirão 
pelo retorno do capital e sua valorização.

Essa nova classe social está lá em benefício dela 
própria. Os dirigentes sindicais se convertem, para 
usar uma analogia, numa espécie de nomenclatura 
desse tipo de estrutura política. Tornam-se muito 
mais decisivos do que deputados e senadores que dia-
riamente são malhados pela sociedade pelos jornais. 
É por isso que os defino como uma nova classe so-
cial, ou a fração de uma nova classe. Há nela todos 
os elementos constituintes de uma classe. Primeiro, 
um lugar na produção e na divisão do excedente entre 
trabalho e lucro, afinal comandam empresas. Segun-
do, uma ideologia comum, cimentada nessa possibi-
lidade de comando do fundo dos seus trabalhadores. 
Terceiro, um projeto político, que atualmente é e por 

muito tempo será a manutenção dessa situação. Quar-
to, uma experiência de classe, incluindo o fato de que 
muitos deles já passaram por certos circuitos que mu-
dam a cabeça das pessoas. É o caso da formação de 
alguns, saídos de instituições que só ensinam lucros e 
negócios. Há, portanto, todos os elementos que for-
mam uma classe. 

Mas é necessário dizer que essa nova classe so-
cial não é arrivista. Os sindicalistas controlam fun-
dos importantes e, por meio deles, empresas de peso. 
Beneficiam-se eles próprios desse controle, mas não 
chega a ser corrupção. É apenas uma lógica de favore-
cimento por intermédio do controle do capital. Não 
há envolvimento de corrupção na ação dessa classe, 
nem precisa haver. Mas ela é política e socialmente 
questionável. Politicamente pelo controle em si. E 
socialmente porque esses benefícios não chegam ao 
trabalhador que está no último degrau da escada. O 
resultado serão dividendos que alimentam os fundos 
de pensão. No limite, o trabalhador em outro degrau 
da escada ganhará porque esses fundos fornecem uma 
pensão suplementar. Mas falta um canal de distribui-
ção desses lucros.

De tucanos e petistas
O PT não tem ciência dessa nova classe. Trata-se 

de um grupo muito pequeno, que percebeu a mina 
de ouro que tinha na mão. Não é um fenômeno ex-
plorado formalmente, para reforçar o poder político 
e transformar-se numa fonte de ganhos importantes. 
Resume-se, isto sim, a uma fração que comanda o par-
tido e o governo. Mas como um todo, o PT continua 
muito mal preparado. Não entende – como, aliás, a 
esquerda inteira – que capitalismo é esse. Falta-lhe 
uma interpretação do Brasil. No país, o Partidão 
tinha essa interpretação. Podia ser equivocada, uma 
vez que o PC pensava no feudalismo, mas o partido 
dirigia sua ação tendo em vista essas premissas e essa 
interpretação. 

Hoje, a esquerda em geral não tem orientação al-
guma, e o PT está incluído nisso. O PT historicamente 
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vem de três forças, uma das quais o sindicalismo. As 
outras são bases da Igreja Católica e os deserdados da 
esquerda que se juntaram no partido. Ora, a expres-
são que ganhou predominância dentro do PT foram 
os sindicalistas e se fundiu com a fração chamada de 
origem política propriamente. Fundiu-se pelo velho 
interesse burocrático, sem sentido pejorativo. Não à 
toa o PT tem sido, já há algum tempo, a maior má-
quina partidária do país.

Mas a nova classe social está pouco interessada 
na ideia de uma interpretação do Brasil. Nem quer 
saber. Ouvi de um deles o argumento curto e grosso: 
“É o capitalismo, e o capitalismo é assim.” Gente as-
sim não tem um projeto de transformação, mas sabe 
que esses mecanismos de controle são uma alavanca 
poderosa, até porque a maioria foi bancária. Lembro-
-me de uma intervenção, no Senado, do senador Aloi-
zio Mercadante. Ele dizia que a Previ é um enorme 
sucesso porque os trabalhadores viraram donos da 
Siderúrgica Nacional. Ensinou-me um velho amigo 
que proteção e água benta são de graça. Qualquer um 
pode ter a dose de ingenuidade que quiser.

Para alguns, essa nova classe social corresponde, 
no governo Lula, ao que no governo Fernando Hen-
rique foi a conversão tecnocrática da intelectualidade 
ligada aos tucanos. Uma intelectualidade vinda das 
lutas sociais contra o regime militar. Ocorre que a fra-
ção que está ligada ao PT é maior e mais importante, 
pois controla os fundos. Os tucanos se converteram 
em banqueiros, mas não controlam essa massa de ca-
pital financeiro de que os fundos dispõem. Estão mais 
fazendo uma carreira pessoal do que a formatação de 
uma classe. Dizia Kennedy que a vitória tem muitos 
pais; só a derrota é órfã. São todos vitoriosos dentro 
de um sistema vitorioso. 

Alguém disse certa vez sobre Pedro Malan: “Man-
damos para Washington um grande economista e nos 
devolveram um burocrata arrogante.” Malan era, de 
fato, um grande economista. Nunca foi propriamente 
de esquerda, mas tinha uma orientação progressista, 
demonstrada em diversos seminários no Cebrap. Pér-

sio Arida, nem preciso falar, tem uma história pre-
gressa mais radical do que a maior parte dos esquer-
distas. Edmar Bacha escrevia até 20 anos atrás sobre 
o Belíndia, mistura de Bélgica e Índia que representa-
va um acento crítico muito ácido em torno da desi-
gualdade brasileira. Todos eles se transformaram em 
sócios do êxito. Mas não formam uma categoria tão 
compacta e tão vasta quanto os seus homônimos do 
lado do PT.

Classes tradicionais se desmancharam no ar
Karl Marx pode nos ajudar muito para entender 

o serviço prestado ao establishment pela economia 
vulgar. Não de uma forma repetitiva e ortodoxa, feito 
papagaio falador, mas Marx oferece uma plataforma 
muito ampla para avançar no estudo contemporâneo 
das classes sociais. No fundo, foi isso que tentei ao 
analisar essa nova classe. Talvez se a questão for diri-
gida a outro, a resposta seja mais ortodoxa. Em 2002, 
com Lula já eleito, participei de um seminário com  
João Pedro Stédile, do MST. Ali expus minhas refle-
xões sobre essa concepção de uma nova classe. Quan-
do chegou a sua vez, Stédile afirmou que não era nada 
daquilo. E apresentou uma forma muito simplista das 
classes sociais do capitalismo, não saindo do lugar-
-comum de burguesia, proletariado e senhores da ter-
ra. Lembrei-lhe que ele próprio nunca dirigiu o seu 
movimento com tamanha simplificação. Se o fizesse, 
teria dado com os burros n’água. A sociedade é mais 
complexa do que esse esquematismo ortodoxo, apre-
sentado para ganhar aplauso em auditório. 

Marx fornece pistas, mas não dá respostas. Hoje 
há uma estrutura muito mais dividida e muito mais 
complexa do que Marx imaginou, embora tenha 
adiantado muitos temas e conceitos que apresentam 
uma enorme relevância atual. Cito o conceito de capi-
tal fictício. Marx dizia que capital fictício é a ficção do 
capital; invertendo, acha-se a solução. O capitalismo 
desenvolvido, em geral, move-se hoje sob a égide do 
capital fictício. A quase totalidade das transações é fic-
tícia, em que compra e venda de papel se desdobram 
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em derivativos. Quem está na ponta de um derivativo 
pensa que é dono da Vale. Mas no momento da crise 
se dá conta de que não é dono coisa alguma. Trata-
-se de um exemplo de um conceito poderoso que dá 
margem a trabalhar bastante os temas do capitalismo 
contemporâneo. Mas não é possível fazer isso sem ser 
heterodoxo. Se for ortodoxo nada entenderá.

Não só mudaram as classes dominantes como a 
forma de dominação. A financeirização trouxe algo 
de mágico, na qual até um imóvel se transforma num 
título financeiro. O mesmo aconteceu com a terra e 
com a propriedade industrial. Fernando Henrique 
Cardoso escreveu, nos anos 60, seu livro Empresário 
industrial e desenvolvimento econômico, no qual já 
analisava a passagem da propriedade industrial para 
o capital estrangeiro. Não fala da financeirização, 
claro, mas da associação com o capital internacio-
nal, que mudaria a estrutura das classes dominan-
tes no país. Essa estrutura mudou completamente, 
daí porque os fundos de pensão são tão importantes 

hoje. Estão em todos os grandes shopping centers do 
país, pertencem à estrutura acionária de grandes em-
presas como a Vale, atuam na telefonia, aliam-se aos 
bancos. Há uma associação e ao mesmo tempo uma 
transformação. 

O resultado de tudo isso é que as velhas classes 
dominantes já não dão palpite. A velha classe agrária 
brasileira, que já foi fator de resistência e tida como 
um grande obstáculo ao desenvolvimento, já não tem 
a menor importância. O empresariado industrial tam-
bém perdeu muita força. Eu sou nordestino e nós, do 
Nordeste, éramos responsáveis pelo atraso do Brasil. 
Não digo que são coitados porque eram cruéis e ban-
didos, mas hoje as elites tradicionais nordestinas não 
mandam mais nada. Foram varridas do mapa. Não 
têm importância econômica, social, nem política. Isso 
se deu praticamente em todas as regiões do Brasil. O 
agronegócio liquidou com tudo. Em Pernambuco, só 
se vê usineiro empobrecido, quando há. Entre os go-
vernadores de estado, não há um usineiro sequer.

Parece paradoxal, mas a nova elite brasileira con-
trola mais o Estado do que as tradicionais do passa-
do. E o faz porque está mais mergulhada no Estado e, 
sobretudo, porque seus mecanismos de poder impac-
tam sobre as finanças e a estrutura de poder estatais. 
Basta tomarmos alguns exemplares da nova riqueza 
brasileira. Certos empresários muito badalados que, 
na prática, assaltam o Tesouro Público. Essa relação 
é absolutamente direta e impacta fortemente os or-
çamentos públicos. É claro que as antigas classes do-
minantes também espoliavam. Não eram santas. Mas 
seus mecanismos me pareciam diferentes, pois as eli-
tes do presente são muito mais perniciosas do que as 
antigas.

Não enxergo hoje uma forma de evitar esse assal-
to. Estamos condenados a ser os Estados Unidos, sem 
uma espécie de seiva republicana que está na base da 
tradição norte-americana. Torcqueville nos poderia 
ser útil. Mas só um grande movimento, ou uma gran-
de organização, que me parece tão longe do horizon-
te, poderia modificar o quadro atual.
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Equívocos teóricos e práticos
O presidente Fernando Henrique Cardoso achou 

que iria civilizar o Estado e a burguesia brasileiros. 
Acreditou que a experiência liberal fornecia alguma 
esperança de reorganização do Estado – tanto que 
criou as agências reguladoras, para tirar as grandes 
decisões do campo da política. Uma ilusão. Tentou 
um aburguesamento definitivo do Estado brasileiro, 
criando instituições para tal fim. Pensou ter realizado 
uma obra de estadista ao criar instituições que iriam 
regular o comportamento do capital. Criou uma falsa 
dicotomia entre política e mercado, o que para um 
cientista político é uma sentença de morte. Pouco se 
interessou pelo conflito social. Pergunto: em que a 
ANP (Agência Nacional do Petróleo) enfrenta a Pe-
trobras? Nada. O que a Anatel faz em relação às em-
presas de telefonia? Muito pouco. 

Por outro lado, o presidente Lula não fez o me-
nor esforço para institucionalizar o país. Lula é um 
antirrepublicano por definição, o que é algo extraor-
dinário para alguém que surgiu da luta política. Ele 
ascendeu porque a Era Vargas havia regulamentado o 
conflito capital-trabalho, portanto devia prestar aten-
ção a esse ponto. Mesmo aquilo que é o seu galardão, 
o Bolsa Família, não é hoje uma instituição nacional. 
Sequer está na Constituição ou tem uma lei para o 
programa. É uma ação de governo que pode ser re-
vogada a qualquer momento. Pode apresentar algum 
consenso nacional momentâneo, mas já assistimos, 
em nossa história, a muitos exemplos de regressão. 
Basta mudar a correlação de forças – para usar um 
jargão da esquerda do qual não gosto – para haver 
retrocesso no Bolsa Família. Essa possibilidade não é 
restrita ao Brasil ou à América Latina. Na Europa, a 
social-democracia criou um sistema institucional bas-
tante sólido, o Welfare State, que enfrentou regres-
sões, como se sabe.

O baixo nível de preocupação de Lula com a ins-
titucionalidade se deve, em parte, à concepção que 
ele e os sindicalistas sempre tiveram: eles viam com 
maus olhos a intervenção do governo na livre nego-

ciação. Não enxergavam o óbvio, o de que a livre 
negociação num país como o Brasil é uma fantasia. 
Nunca perceberam que a base de sustentação do seu 
crescimento residia precisamente na regulação que 
as leis trabalhistas impuseram ao país. E não deram 
um passo adiante para protegê-las e reforçá-las. Se 
Fernando Henrique foi um equívoco teórico com 
péssimas consequências práticas, Lula não foi um 
equívoco prático e teórico.

Despolitização
Reconheço os méritos dos ganhos de renda tra-

zidos pelo governo Lula. Mas é falsa a ideia de que 
a desigualdade brasileira foi reduzida. O que houve 
foi uma redução da desigualdade de renda do traba-
lho, que melhorou, na verdade, muito marginalmente 
graças aos benefícios do INSS, e não do Bolsa Família. 
Mas os ganhos de capital não estão incluídos. Se so-
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má-los, não houve redução alguma. Suspeito até que 
tenha piorado. A desigualdade total de rendas é im-
possível medir-se, em primeiro lugar pela conhecida 
subestimação que é prática no Brasil, e em segundo 
lugar por um problema de natureza metodológica: é 
quase impossível fechar o decil superior da estrutura 
de rendas. Metodologicamente, as rendas do capital 
são estimadas por dedução, enquanto as rendas do 
trabalho são medidas diretamente na fonte. 

A inserção dessa “nova classe média”, porém, é 
bem-vinda. Não se pode dizer o contrário. Também 
não sou contra o Bolsa Família, apesar de minhas res-
trições a essa modalidade. Somos todos cristãos, do 
ponto de vista da ética. Como cristão, me é proibido 
não ter compaixão. Um programa que mostra estar 
alimentando miseráveis não pode, portanto, ser con-
denado. É um impedimento ético. Mas a forma com 
que o Bolsa Família vem sendo conduzido ajudou a 
despolitizar a sociedade brasileira. O Bolsa Família é 
antipolítico. Trouxe a política social de volta à cultura 
do favor. Aquilo que se havia elevado à condição de 
política, sobretudo com a Constituinte de 1988, voltou 
ao leito do favor. Teremos de voltar a Sérgio Buarque 
de Holanda.

O cientista político André Singer matou a xara-
da ao escrever o artigo “Raízes sociais e ideológicas 
do lulismo”. No artigo, Singer afirma que as esquer-
das nunca tiveram êxito porque os mais pobres têm 
medo do conflito. É verdade. Os pobres têm uma 
experiência de classe jamais traduzida em nossos ter-
mos esquerdistas. Têm a convicção de que perderam 
sempre que surgiram conflitos. Enquanto isso, a es-
querda sempre apresentou uma plataforma política 
ancorada na ruptura. O presidente Lula, diz Singer, 
entendeu essa obviedade e afastou o conflito do seu 
programa. Resultado: ganhou forte adesão dos po-
bres. Discordo de Singer. para quem essa nova base 

se transformou numa nova classe, porque, se a con-
juntura mudar, essa “classe” se esfacela novamente. 
Na campanha de 2010, acompanhei algumas pesqui-
sas qualitativas para orientar o candidato Plínio Ar-
ruda Sampaio, do PSOL. Quem era o grande líder? 
Lula, respondiam os entrevistados. Deve-se tirar di-
nheiro dos ricos? Não, acrescentavam. Eike Batista é 
muito rico porque trabalha, acreditam, reforçando 
o fetiche do trabalho. Essa adesão, reafirmo, trouxe 
a política de volta para o leito do personalismo, do 
favor, da manipulação e da despolitização. Não se 
encara o Bolsa Família como um direito, mas como 
um favor, e Lula não lutou para transformá-lo num 
direito, mesmo quando teve a maioria do Congres-
so. Houve o ensaio de criar a Consolidação das Leis 
Sociais. Seria muito bem-vinda, pois afastaria a pos-
sibilidade de regressão e constitucionalizaria algu-
mas políticas sociais. 

Mas o que vemos é despolitização no quadro des-
sa hegemonia às avessas. Esse quadro não encontra 
similar em nossa História. Não é o patrimonialismo, 
pois os administradores dos fundos de pensão esta-
tais geram é capital-dinheiro. Não é o patriarcalismo 
brasileiro de Casa-grande & senzala porque não é 
nenhum patriarca quem exerce o mando. Não é po-
pulismo, como sugere a crítica da direita, porque o 
populismo foi uma forma autoritária de dominação 
na transição da economia agrária para a urbano-in-
dustrial. O avesso vem do fato de que não são mais os 
dominados que consentem na sua própria exploração. 
São os dominantes – os capitalistas e o capital – que 
consentem em ser politicamente conduzidos, na con-
dição de que a “direção moral” não questione a forma 
de exploração capitalista. •

>> Depoimento a Rodrigo de Almeida.

O articulista é professor aposentado da USP.

chicool@uol.com.br
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O
Brasil atravessa hoje um ciclo de 
desenvolvimento possível com a 
estrutura de poder existente no 
país. Com a sua extraordinária in-
tuição, o presidente Lula resolveu 

o problema pela via dos fatos: promoveu avanços onde 
havia uma linha de menor resistência. Onde enxergou 
maior obstáculo, recuou. Em seu governo, escolheu 
dois pontos frágeis do neoliberalismo: política social 
e integração regional no lugar do livre-comércio com 
os Estados Unidos. São duas marcas dos governos pro-
gressistas latino-americanos. A opção deu certo, mas 
deixou elementos estruturais pendentes: o monopólio 
do dinheiro, o monopólio da terra e o monopólio da 
palavra. Nesses elementos Lula não tocou. 

O monopólio do dinheiro se manteve ao ser bene-
ficiado pelo capital financeiro e por essa enorme taxa 
de juros que se multiplica brutalmente e favorece o ca-
pital especulativo. O monopólio da terra foi mantido 
graças ao agronegócio. A aposta no mercado interno, 
a busca pela autossuficiência alimentar e a impossibi-
lidade de negar a demanda chinesa de soja garantiram 
o fortalecimento dos monopolistas da terra. Por fim, 
mas não menos importante, não mexeu no terceiro 
problema estrutural brasileiro, para o beneplácito do 
baronato que detém o monopólio da mídia privada. 
Esta nunca engoliu Lula e tem ódio ao povo e a tudo 
o que cheira a povo – movimentos populares, sindica-
tos, Lula, trabalhadores, PT, MST, CUT, esquerda. O 
resultado foram oito anos em que uma mídia jamais 
expressou o sentimento popular que deu a Lula uma 
popularidade jamais alcançada por nenhum governan-
te na História do Brasil.

Dos três, o monopólio do dinheiro é o mais impor-
tante e perigoso porque todo o resto está condicionado a 
ele. Mas sem resolver esses problemas estruturais, o país 
não alcançará um desenvolvimento real e profundo.

Maioria social e política
O governo Lula demonstrou que, apesar de tudo, é 

possível avançar. Sua mais sábia conclusão foi mostrar 

que dá para avançar mesmo sem uma grande maio-
ria. Pode ser uma conclusão muito liberal, mas essa é 
a regra do jogo. Maioria se faz com democracia, com 
política social e com os pactos devidos. Há uma nova 
maioria social progressista, fruto de uma política social 
bem-sucedida. Mas a grande tarefa para consolidar os 
avanços no Brasil é transformar essa maioria social em 
maioria política. Seria improvável que, da noite para o 
dia, o Bolsa Família começasse a eleger sua bancada no 
Congresso, mas os novos setores populares emergentes 
poderão começar a eleger uma nova geração de diri-
gentes políticos. 

A reforma política pode ter algum efeito, mas se 
conseguirmos o financiamento público de campanha 
já é possível comemorar. Seria uma forma de destra-
var o sistema político. A partir daí convém fazer não 
só uma reforma eleitoral, mas uma reforma do Esta-
do. O Estado brasileiro não está concebido para ter 
uma articulação fluida com os movimentos sociais e 
os setores populares. Já considero um milagre extra-
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ordinário o Brasil conseguir pagar o Bolsa Família 
com cartão. O Estado só tem mecanismos de con-
trole, mas não meios de execução. Muitos dos me-
canismos de controle são bem-intencionados, mas 
a elite só tem olhos para a corrupção do governo. 
Vejam esses rankings de transparência e corrupção. 
Para eles, só o Estado é corrupto. As empresas, não.

A força do dinheiro desregulado
A plataforma sintetizadora de tudo foi a desre-

gulamentação “excessiva”. O neoliberalismo difun-
diu um falso mito, o de que o capital não vai aonde 
houver regulamentação. Bobagem. Capital não é feito 
para produzir, mas para acumular. Quando se desre-
gulamentou tudo, o capital não foi para a produção 

e sim para a especulação. Cerca de 90% das trocas 
econômicas no mundo são compra e venda de papéis, 
que não geram emprego e renda. É um câncer que 
o capitalismo gerou no próprio seio. Os Ermirio de 
Moraes ganham mais no banco que criaram do que 
na fábrica de cimento. Não é uma questão de identifi-
car se o empresário é bom ou mau, mas constatar uma 
lógica objetiva de obtenção de lucro. Com os juros re-
ais mais altos do planeta, liquidez absoluta, isenção de 
impostos e um poder de pressão política gigantesco, o 
melhor dos mundos, na lógica do empresário, é o ca-
pital financeiro especulativo. O poder de pressão vem 
do fato de que, como o sangue que corre na economia 
hoje é o do capital especulativo, qualquer desconfian-
ça constitui um vírus que se alastra facilmente. Em 
2002 isso ficou muito claro: votem em quem quiser, 
diziam, viva a democracia, mas o risco-Lula vai jogar 
tudo para o alto. 

O neoliberalismo significou uma transferência 
brutal de renda do campo produtivo para o especula-
tivo. Em seu artigo sobre política econômica, no livro 
que organizei com Marco Aurélio Garcia (Brasil, en-
tre o passado e o futuro), o economista Nelson Bar-
bosa descreveu a polêmica interna entre os financistas 
e os desenvolvimentistas do governo Lula. Havia uma 
contradição profunda – para Dilma, uma contradição 
funcional. Mas o próprio governo Lula não superou 
a forma do neoliberalismo assumida pelo capitalismo. 
Para mim, a superação do neoliberalismo é o grande 
objetivo democrático do nosso tempo. A polarização 
real, na minha opinião, não é entre o estatal e o priva-
do, mas entre esfera pública e esfera mercantil. Afinal, 
o neoliberalismo mercantiliza tudo, até a educação. Já 
o Estado pode ser qualquer coisa. O Estado é o espaço 
da disputa entre interesses públicos, que é a esfera do 
direito, e a esfera mercantil. 

Não estou pondo o debate do socialismo contra 
o capitalismo, mas a superação do neoliberalismo e 
do capital financeiro. Por que a China vai bem? Há 
vários fatores, mas o primeiro deles é certamente a 
convicção de que o sistema financeiro é muito im-
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portante para estar na mão de setores privados. Não 
é algo necessariamente anticapitalista, mas é o Esta-
do financiando, dando crédito e evitando essa farra 
que temos aqui. Se esse tema não estiver posto em 
debate, vamos continuar impondo limites ao cres-
cimento e ao desenvolvimento brasileiro. Esse é o 
problema maior.

Carpindo a culpa financeira
A conversa, muito difundida, de que a regula-

mentação do capital financeiro vai exportar inves-
timentos e emprego é lorota. Ninguém vai embora 
do Brasil por causa de uma regulamentação. As eli-
tes que se encharcam com o capital especulativo não 
são feitas para projetos nacionais, mas para acumular 
dinheiro. Se o interesse nacional coincidir com seus 
projetos, tudo bem. Se não, é preciso condicionar o 
investimento, como faz a China. Esse capital não tem 
caráter, mas interesses. 

Durante o período histórico anterior, o investi-
mento das elites industriais foi funcional. Era mono-
polista, com sede no mercado interno, brigava pela 
qualificação da mão de obra, mas era funcional. Dei-
xou de ser a partir do momento em que esse modelo 
não foi mais vantajoso. Dilma tentou atrair investi-
mentos privados para o saneamento básico, ofereceu 
linha de crédito robusta e nenhuma empresa apareceu. 
Para fazer o Minha Casa, Minha Vida foi preciso dar 
todas as vantagens possíveis. Caso contrário, o depar-
tamento financeiro vai analisar onde é mais lucrativo 
botar o dinheiro. Com essa farra especulativa, vai co-
locar onde? Por essa razão, se o país não taxar pesada-
mente o capital financeiro qualquer projeto nacional 
vai ruir daqui para a frente. É preciso também explici-
tar diariamente a crueldade da especulação financeira, 
denunciar que não gera emprego e renda, mostrar o 
impacto no emprego, no poder aquisitivo dos salá-
rios, na reversão acentuada do câmbio, no fato de que 
se resume a vender e comprar papéis, na condição 
cada vez maior do país de exportador de produtos 
primários e não industriais. Até o setor político estará 

a favor disso, pois não é penetrado tanto assim pelo 
capital financeiro. 

Dilma quer que os juros cheguem a 2% ao fim do 
seu mandato. Duvido que consiga fazer isso com a es-
tratégia de oferecer chazinho. O PAC vai sobreviver 
se o jorro de dinheiro especulativo continuar desse 
jeito? É preciso quebrar esse pacto e dizer que a farra 
acabou. É preciso mostrar que o Brasil deu certo por-
que começou a investir, e os bancos têm de ser sócios 
nessa empreitada. A virada é política, e o Congresso 
não é a grande arma das elites do capital financei-
ro especulativo. A grande arma é o telefone. Ligam 
para o ministro Guido Mantega, ameaçam o gover-
no, fazem pressão de outra natureza que não pela via 
do Congresso. Contra isso só uma maioria política 
nacional. Nesse caso, a presidenta tem de verbalizar. 
Precisa ler Gramsci e saber que fazer política não é só 
repartir emprego, mas criar uma força e um discurso 
hegemônicos. Lula, sem ler Gramsci, fez isso pela via 
dos fatos. E com um ponto grave: Dilma enfrentará 
uma situação internacional mais difícil nos próximos 
três anos.

Monopólio da terra
O segundo problema estrutural, o monopólio da 

terra, é grave porque apresenta uma bancada ruralis-
ta muito forte. Eles têm força corporativa e discurso 
competente. São, portanto, uma força institucional 
bastante concreta. Enquanto isso, falta ao movimen-
to popular brasileiro uma tradição de eleger suas 
bancadas. O Congresso é o espelho da sociedade? Ali 
só há proprietário rural no campo, dono de escola 
privada e dono de rádio. Faltam representantes dos 
trabalhadores rurais sem terra, representantes dos 
educadores e mais representantes do movimento sin-
dical. O Congresso é o espaço da disputa da terra. 
Na medida em que o conflito foi militarizado, não 
se promoveram novos líderes populares. O PT era 
um lugar de ascensão social, para ódio de gente como 
Paulo Francis, que detestava a ascensão de nomes 
como Vicentinho e Benedita da Silva. Era de vomi-
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tar. O sindicalismo promoveu muita gente, mas o PT 
não é hoje um partido de movimento social. E, no 
Congresso, ainda não chegaram os representantes do 
Bolsa Família. Essa será a grande renovação política, 
quando as teias da elite mudarão e o Estado brasilei-
ro poderá ser refundado.

A elite da terra é o bicho pré-histórico que sobre-
viveu. E, mais importante, modernizou-se. Com essa 
modernização no campo, o MST está se dando muito 
mal. Antes a estratégia era ocupar a terra improdutiva. 
Agora é disputar a terra com a modernidade. As elites 
agrárias fizeram uma modernização por cima, sem pas-
sar pela reforma agrária, para produzir soja em grandes 
extensões. Enquanto isso, os trabalhadores rurais ado-
tavam aquela estratégia desesperada de queimar plan-
tações de soja transgênica. Era uma disputa perdida. A 
lógica anterior, portanto, era muito mais clara: terra 
improdutiva a ser ocupada e passar a produzir. Mas 
com a modernização, as propriedades desocupadas se 
transformaram em propriedades produtivas. Ir contra 
elas é ir contra a força produtiva. E hoje não é só o 
grande proprietário que produz com transgênico. Os 
pequenos também. A estratégia alternativa é explicar 
que a agricultura familiar é a que produz emprego, 
o que, convenhamos, é muito complicado. Perde-se 
a batalha no discurso e no espaço de disputa, que é o 
Congresso, pois lá eles são muito bem armados. É uma 
batalha perdida.

A concentração de uma economia fortemente 
focada na exportação de commodities é outro tema 
que limita muito o desenvolvimento. Com a brutal 
reabertura da economia, a reversão tecnológica que 
tivemos e o peso da demanda chinesa, quem pode se 
dar ao luxo de deixar de exportar produtos agríco-
las? Não podemos nos envergonhar disso. Mas não 
dá para fechar os olhos para a gigantesca reversão 
tecnológica e os problemas de competitividade daí 
decorrentes. Fomos vítimas privilegiadas da globali-
zação, e essa condição é difícil de ser mudada. Não é 
possível recuperar a competitividade sem um grande 
projeto latino-americano de abastecimento de merca-

do. A China tem uma enorme vantagem não somente 
devido à mão de obra barata que tem. É sobretudo a 
vantagem do seu mercado interno. Precisamos de um 
grande mercado interno latino-americano para fazer 
frente a essa vantagem chinesa.

Qual elite?
Esta elite da terra de hoje é uma reciclagem mo-

dernizadora. A liberalização e o agronegócio constitu-
íram um programa no qual os setores rurais encontra-
ram seu álibi de modernização. Ela pode ser neta das 
oligarquias agrícolas tradicionais do Nordeste, mas os 
empresários do agronegócio não são os mesmos do 
DEM do passado. É uma geração muito mais nova 
que modernizou seus métodos. O que tem em comum 
com o passado é a estrutura monopolista da terra. Essa 
vem desde a escravidão. Faz parte do modelo brasilei-
ro de pacto entre as elites. 

Enquanto nos outros países do continente as 
guerras de independência terminaram imediatamente 
com a escravidão, esta se prolongou no Brasil, fazen-
do com que fôssemos o último país a aboli-la. Nesse 
intervalo de tempo foi proclamada a Lei de Terras, 
de 1850, que legalizou – mediante a grilagem, aquela 
falcatrua em que o documento forjado é deixado na 
gaveta e o cocô do grilo faz parecer um documento 
antigo – todas as terras nas mãos dos latifundiários. 
Assim, quando finalmente terminou a escravidão, 
não havia terras para os escravos, que se tornaram li-
vres, mas pobres, submetidos à exploração dos donos 
fajutos das terras.

Assim, a questão colonial se articulou com a ques-
tão racial e com a questão latifundiária. Esse pacto de 
elite responde pelo prolongado poder do latifúndio e 
pela discriminação contra a primeira geração de traba-
lhadores no Brasil, os negros que, trazidos à força da 
África, vieram para produzir riquezas para a nobreza 
europeia como classe inferior. Desqualificavam-se ao 
mesmo tempo o negro e o trabalho.

Getulio Vargas poderia ter mexido com essa es-
trutura, mas não o fez. Cooptou os trabalhadores das 
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cidades, mas relegou os trabalhadores rurais. O siste-
ma só foi modernizado agora, mas com outro tipo de 
elite. Isso tem significados políticos importantes. Nos 
últimos anos, o Nordeste passou a ser o núcleo funda-
mental do voto de esquerda. A estrutura anterior foi 
desarticulada pelo presidente Lula. Quando o MDB 
ganhou sua primeira eleição, no fim da década de 70, 
a base de resistência fundamental estava no Nordeste. 
Tudo se baseava na estrutura de poder latifundiário. 
Refletia a adesão ao governo e ao atraso da represen-
tação, cujo peso no sistema político brecava qualquer 
reforma, inclusive na Constituinte, quando o movi-
mento ruralista ganhou força, comandado pelo Ro-
naldo Caiado.

Essa elite foi redimida pela genial jogada do presi-
dente Fernando Henrique, que teve a audácia de cha-
mar o PFL para o seu programa. Deu-lhes uma linha 
progressista e os resgatou da desaparição orgânica a 

que estavam condenados. Antonio Carlos Magalhães 
representava a chaga dupla: o monopólio da terra e 
o monopólio da palavra. Quando Fernando Collor 
de Mello caiu, dizem que Roberto Marinho avisou: 
Collor é o último representante da direita que conse-
guiremos eleger. Ou seja, eles precisavam levar alguém 
do outro lado para lá. Se foi verdade ou não, em todo 
caso deu certo. Levaram Fernando Henrique e, com 
ele, a elite da terra tradicional representada pelo PFL. 
E com uma agenda “modernizadora” que resultou em 
toda a desregulamentação promovida pelo neolibera-
lismo. Essa aliança das elites foi perversa, sabemos. O 
Brasil não foi poupado.

Sentando com o inimigo
Das coisas mais importantes que o presidente Lula 

disse no fim do seu mandato, a maior foi a afirmação 
segundo a qual, enquanto os políticos brasileiros ti-
verem medo da mídia, não vai haver democracia no 
Brasil. A segunda declaração mais importante foi a de 
que é impossível governar um país sem jantar com os 
homens da mídia. Foi uma boa referência àquela famo-
sa reunião na Folha de S. Paulo, quando o diretor de 
Redação do jornal perguntou como poderia governar 
o país se não sabia falar inglês. Quando Lula foi ree-
leito em 2006, o mesmo diretor dava murros na mesa 
enquanto andava, raivoso, em torno dela, gritando: 
“Onde nós erramos? Onde nós erramos?”

Lula estava certo: não haverá democracia no Bra-
sil enquanto não conseguirmos democratizar a mídia, 
e enquanto as seis famílias do baronato continuarem 
exercendo seu poder sem limites. Na internet nós fa-
zemos guerrilha, que jamais terá a força que o exército 
regular da mídia tem ao ocupar o território que é deles. 
A pauta é deles. São eles que dizem que o problema 
do Brasil é Renan Calheiros e José Sarney, enquanto 
escondem os temas reais. 

Ainda não se avaliou muito bem as consequências 
da declaração da executiva da Folha, Judith Brito, que 
durante a última campanha presidencial disse que a 
mídia ocupava o espaço que os partidos políticos dei-
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xaram de ocupar. Ou seja, são eles a direção política. 
Não dá para avaliá-los, portanto, sob uma ótica libe-
ral tradicional, na visão do quarto poder. Eles são um 
poder muito forte, que derrubou o ministro Antonio 
Palocci, que não suporta o sucesso do presidente Lula 
e que tem a primazia de dar a pauta e mudar o go-
verno. 

A convivência de Lula com essa elite foi de tole-
rância. Foi uma convivência tensa, que na parte final 
se exauriu. Nos seus últimos momentos como presi-
dente, ele explicitou o quanto a mídia é um obstáculo à 
democracia. Chegou a essa consciência. Demorou para 
chegar, mas chegou.

Um aliado funcional
A elite empresarial brasileira é forte e internacio-

nal. Não vê nenhuma graça de o governo ir à Vene-
zuela negociar com a PDVSA. Prefere a aliança estreita 
e privilegiada com o capital internacional, com quem 
participa das concorrências. Conviveu alegremente 
com o presidente Fernando Henrique Cardoso e tem 
um forte sentimento tucano. Quem pode ter Serra, 
Fernando Henrique e Tasso Jereissati apenas suporta 
conviver com Lula e com Dilma. No fundo, gostaria 
de ver uma outra alternativa.

Sentimento nacional não é a lógica dessa elite. Des-
de a ditadura militar acostumou-se com dois modelos 
fundamentais de acumulação: exportação e produ-
ção industrial sofisticada, destinada a altas esferas de 
consumo. A terceira vertente, introduzida por Lula, 
não estava na lógica dessa elite. Não estava preparada 
para o mercado interno popular, pujante. Até aceitam 
porque estão ganhando dinheiro, mas não é a lógica 
do Primeiro Mundo de privilegiar setores tecnologi-

camente avançados de exportação. Eles se adaptam, 
portanto, na medida do possível. Prefeririam voltar ao 
Estado mínimo de Fernando Henrique, porque não 
gostam do Estado. Quando pedem uma reforma tri-
butária é para pagar menos impostos, não para pensar 
um modelo socialmente mais justo. Não há sentimen-
to social popular. Estão se lixando para o povo. Lula 
lhes foi conveniente e chegaram a discursar a seu favor 
porque, afinal, ganharam muito. Resta saber quantos 
sobrariam se houvesse uma recessão. 

O mais importante movimento dos últimos anos 
foi a diminuição da miséria em termos absolutos. Te-
mos menos gente miserável e abandonada no país. O 
critério fundamental nem é a desigualdade, mas a re-
dução da pobreza e da miséria, fenômenos indiscutí-
veis no Brasil. O país, porém, não pode se considerar 
de classe média porque a pobreza acumulada ao longo 
do tempo se reflete em condições de moradia, sanea-
mento básico, transporte e segurança. As condições 
de vida acumulada ao longo de décadas são brutais.

Como afirmei, tem uma maioria social que pre-
cisa ser convertida em maioria política. A estrutura 
de poder ainda é muito filtrada pelas estruturas tra-
dicionais. É preciso que esses cidadãos sejam não só 
sujeitos sociais, mas sujeitos políticos. Constituir uma 
força política relevante, com representação no Con-
gresso, é a única maneira de reduzir um pouco o peso 
dessas elites que descrevemos. Da elite cortesã, que 
vem das concessões reais, à elite do Movimento Can-
sei e da Avenida Paulista. •

>> Depoimento a Claudio Fernandez e Rodrigo de Almeida.

O articulista é professor do Laboratório de Políticas Públicas (LPP) 
da UERJ.

emirsader@uol.com.br
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cérebro está morto! Viva o cérebro! O mais 
complexo, instigante e desafiador órgão do 
corpo humano não é mais o mesmo. Nasceu, 
morreu e reencarnou a partir de uma 
nova ótica da ciência. A visão de um corpo 
“cerebrocêntrico”, obediente e temente a um 
monarca absolutista e ególatra, capaz de 
dominar cada movimento a partir de seus 
mais de 100 bilhões de neurônios e uma 
dezena de milhares de conexões sinápticas, é 
página virada na medicina. De tanto correr, 
o cérebro humano está alcançando o cérebro 
humano. O homem jamais foi tão longe no 
conhecimento sobre o misterioso inquilino 
da caixa craniana. A neurociência vive um 
momento absolutamente revolucionário. 
Estamos diante de um corte epistemológico: 
a maior esfinge do corpo começa a ser 
decifrada. E sem nos devorar.

O conhecimento sobre o cérebro avança, a 
passos céleres, para uma nova fronteira. A 
ponte que tem permitido essa transposição 
atende pelo nome de Connectome, um 
projeto sem precedentes na história 
da neurociência e praticamente ainda 
desconhecido no Brasil. Guardadas as 
devidas proporções, trata-se de uma espécie 
de “Genoma do cérebro”. O epicentro desse 
projeto é o National Institutes of Health 
(NIH), braço do Departamento de Saúde 
dos Estados Unidos e uma das maiores 
referências em pesquisa médica do mundo. 
Localizado em Bethesda, no estado de 
Maryland, o NIH tem profissionais e 
centros de estudos distribuídos em diversas 
entidades e universidades. O Connectome 
reúne especialistas das Universidades 
da Califórnia (UCLA), de Washington, 
Minnesota, Harvard, além do Massachusetts 
General Hospital. O cérebro luminar por trás 
desse projeto é o americano de origem turca 
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estão permitindo descortinar um novo 
konzept não apenas sobre a estrutura, mas 
também sobre o funcionamento e o papel 
do cérebro em todo o corpo humano. Ele faz 
parte de um sistema integrado, holístico. 

om os estudos já realizados 
a partir do Connectome, 
chegamos a um ponto de 
entendimento de que o 
cérebro, na realidade, é 
uma grande rede, e não 

uma parte estanque do corpo. Tampouco 
se limita a ser apenas aquele órgão que 
conhecemos dentro da caixa craniana. Por 
mais paradoxal que possa parecer, ao mesmo 
tempo em que deixa de ter o poder absoluto 
que lhe foi arbitrado em séculos de estudos, 
o cérebro ganha uma nova dimensão e 
se espalha por todo o corpo. Acreditem, 
senhores, e, por favor, dispensem as camisas 
de força. Podemos afirmar que o cérebro 
não está apenas na cabeça. Ele se espraia 
como rede formando a identidade do seu 
próprio corpo (self) e se estende extracorpo 
na formação de uma fisionomia cultural 
e social. Ele vai da ponta do dedão do pé 
até o teto da Capela Sistina ou da sonda 
Phoenix, pousada em Marte, passando por 
panturrilhas e braços. Ou seja: passe a 
cuidar bem dos seus cotovelos. Eles também 
pensam e sentem por você.

Estudos recentes comprovam este novo 
conceito do cérebro. Uma das pesquisas 
mais emblemáticas foi conduzida pelo 
médico português António Damásio, um dos 
grandes nomes da neurociência e professor 
da University of Southern California. Ele 
forjou a invasão de uma casa com homens 
encapuzados, que assaltaram as pessoas. 
Nenhum dos presentes viu o rosto dos 

C
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Dr. Marek-Marsel Mesulam, talvez o mais 
brilhante neurocientista de sua geração.

O próprio Projeto Genoma chegou a 
contemplar estudos sobre as conexões 
cerebrais, trazendo avanços importantes 
para a hodologia, a ciência das conexões. 
No entanto, o Connectome é a promessa 
de um salto triplo no conhecimento 
neurocientífico. É como se, finalmente, o 
manual de instruções do mais intrincado 
equipamento do corpo humano começasse 
a ser traduzido. O projeto prevê o mais 
completo mapeamento jamais feito pela 
medicina de todos os sistemas cerebrais, 
desde o nível das transações moleculares na 
conexão até os níveis celulares, sistêmicos, 
comportamentais, sociais e culturais. Ao 
longo de séculos, após muitos ziguezagues, 
posto que a ciência não foi feita para 
caminhar em linha reta, a medicina 
conseguiu desvendar a macroestrutura do 
cérebro. Agora, estamos dando um mergulho 
de Jacques Costeau nas profundezas do 
órgão. Chegou a hora de conhecermos, 
no detalhe do detalhe, a microestrutura 
cerebral. A viagem está apenas começando, 
com a promessa de levar o homem aonde ele 
jamais chegou.

O nOvíssimO cérebrO

O cérebro não deve mais ser visto como 
um elemento desgarrado, uma central 
isolada de comando. Tampouco como 
um ser plenipotenciário, capataz de 
todos os comandos nervosos do corpo. 
Definitivamente, a partir do Connectome, o 
cérebro nunca mais será o mesmo. De certa 
forma, já não o é mais. Esse arquétipo do 
grande senhor feudal do organismo humano 
está se tornando uma peça no museu do 
conhecimento. Os avanços da neurociência 
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supostos ladrões. Depois ele criou uma 
situação para que um dos “assaltantes” 
passasse na rua ao lado de uma das pessoas 
que estavam na residência. Ela teve uma 
sensação horrorosa, algo que não estava na 
elaboração mental dela, mas, sim, em seu 
corpo. Automaticamente, ela vinculou aquele 
sujeito a seu lado a um episódio de estresse e 
angústia. 

Essa associação comprovada pela 
experiência feita por António Damásio 
apenas revelou a importância de 
um mecanismo fundamental para o 
entendimento desta nova concepção sobre o 
funcionamento do sistema nervoso e, mais 
especificamente, do cérebro: os marcadores 
somáticos. Segundo a tese de Damásio, 
os marcadores somáticos podem guiar o 
processo emocional, o comportamento, 
principalmente a tomada de decisões. São 
associações entre estímulos e um estado 
afetivo e fisiológico, capazes de interferir em 
nosso processo cognitivo.

tese de António Damásio 
apenas reforça a ideia 
de que o cérebro está 
em todas as partes, ou 
seja, há um sistema 
integrado que rege as 

reações nervosas e emocionais. Nosso corpo é 
cheio de marcadores somáticos, sensores que 
captam deslocamentos táteis, vozes, gestuais, 
enfim, qualquer fenômeno externo capaz de 
criar uma resposta interna. Essas sensações 
são enviadas para as diversas regiões do 
cérebro, que funciona como uma espécie de 
satélite e retransmite o sinal para o corpo.

Portanto, dentro deste novo ângulo de 
compreensão, é absolutamente equivocado 

dizer que a emoção está no cérebro. Ela 
até está, mas não apenas lá. Distribui-
se, isso sim, pelos marcadores somáticos, 
mecanismos como disparo do coração, 
mal-estar epigástrico, uma dor na virilha 
ou sensações de medo, fome, sede, desejo 
sexual. Por isso, podemos dizer: o cérebro 
mudou e não mais está circunscrito à caixa 
craniana. Não há qualquer exagero ou crime 
de lesa-ciência ao se afirmar que ele está no 
joelho, nas dobras do mindinho, no baço, no 
lóbulo da orelha, nos quadris, na virilha. O 
corpo está no cérebro, e o cérebro, por meio 
dos marcadores somáticos, está em todas 
as latitudes do corpo. Quando disse que o 
homem pinta com o cérebro e não com as 
mãos, Michelangelo atirou no que viu e 
acertou no que não viu. A partir desta nova 
concepção do sistema nervoso, cérebro e 
mãos funcionam como um só órgão.

O casO GaGe

Dois casos famosos na medicina 
neuropsiquiátrica ilustram bem a 
importância dos marcadores somáticos 
no funcionamento do cérebro. Um deles 
tem como protagonista Phineas Gage, que 
trabalhava na construção da estrada de 
ferro Rutland & Burlington, em Cavendish, 
no estado norte-americano de Vermont. No 
dia 13 de setembro de 1848, Gage foi vítima 
de uma explosão. No acidente, uma barra 
de ferro de um metro e meio atravessou seu 
rosto. Entrou pela face esquerda, esmagando 
seu olho, cruzou a parte frontal do cérebro 
e saiu pelo topo do crânio, no lado direito. 
Logo após, ele se levantou e andou e falou 
normalmente.

Phineas Gage foi submetido a testes de 
memória, que apresentaram resultados 
normais. Tempos depois, no entanto, 
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Gage, que era considerado um funcionário 
absolutamente exemplar, começou a ter um 
comportamento errático e irresponsável. 
Tomava decisões completamente 
equivocadas e tinha atitudes impróprias. 
O médico John Harlow, que o atendeu logo 
após o acidente, cunhou uma frase que se 
tornaria famosa no estudo da neurociência: 
“Gage não é mais Gage”.

implesmente sua 
personalidade mudou 
depois do acidente. Dentro 
da rede de neurônios que 
compõem o cérebro ele não 
tinha mais empatia por 

nada. Ele não conseguia mais interpretar 
seus marcadores somáticos, que, por sua vez, 
perderam conectividade. Como diz António 
Damásio, a emoção norteia a nossa razão. 
Gage perdeu a razão porque teve subtraída a 
emoção.

Outro exemplo emblemático do 
funcionamento dos marcadores somáticos 
vem de uma experiência feita por um grande 
neurologista e filósofo chamado Miller 
Fisher. Ele selecionou um grupo de pessoas 
com catarata congênita. Em sua maioria, 
eram filhos de mães sifilíticas e tinham zero 
de visão. Todos foram operados e, aos 20 e 
poucos anos, passaram a enxergar. Ou seja: o 
módulo receptivo da visão foi acionado.

Miller, então, começou a mostrar objetos 
a essas pessoas. Todos olhavam e ninguém 
sabia dizer o que era. Depois, todos puderam 
pegar o material em questão nas mãos. 
Miller, então, exibiu mais uma vez o objeto 
e, ao vê-lo, todos passaram a identificá-
lo. A conclusão dessa experiência é que, 
na teoria do conhecimento, o toque é o 

S

mais importante, acima da própria visão. 
Esse estudo deu origem à pirâmide do 
conhecimento. Palestras nos permitem 
reter 5% de conhecimento; a leitura, 10%; o 
audiovisual, 20%; a demonstração empírica, 
30%; grupos de discussão, 50%; a prática, 
75%; e ensinar os outros, 80%. Ou seja: o 
ensinamento, como eufemismo para o toque, 
é fundamental.

GraphO

Diante desse conceito sofisticado, estamos 
prestes a redesenhar e decupar ainda mais 
o espaço que o cérebro tem no organismo. 
Os avanços em jogo são imensuráveis. Um 
exemplo são estudos para a criação do 
Grapho, um sistema matemático que revela 
o que está ocorrendo dentro dos nodes, os 
“nós” da grande rede de fiação que compõe o 
cérebro. Eles são o centro de processamento 
dos estímulos nervosos.

Será possível enxergar as trocas que 
ocorrem no interior dos nodes e geram 
mudanças no comportamento cerebral e, 
por extensão, do indivíduo. Cada vez mais a 
ciência conseguirá identificar os sistemas de 
conectividade, seja a dos princípios básicos, 
herdados geneticamente (andar, sentir medo, 
gostar de outra pessoa), seja aquela que se 
aprende, de caráter sinaptogênico, leia-se a 
formação de novas sinapses.

mOnitOramentO cerebral

O Connectome possibilitará o monitoramento 
e o mapeamento dos caminhos neurais que 
garantem o funcionamento do cérebro. A 
partir daí, surgirá um descomunal sistema de 
dados, ao qual a comunidade científica terá 
acesso por meio de uma plataforma digital. 
Será um banco de cérebros. Todo esse projeto 
envolve um grupo de 34 pesquisadores 
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de nove instituições internacionais. No 
total, os estudos devem se estender por 
cinco anos. Nos três últimos anos, que 
contemplarão a Fase 2 do Connectome, 
a pesquisa empírica vai se intensificar, 
com o acompanhamento de 1.200 adultos 
saudáveis. Eles se constituirão na fonte para 
o inesgotável manancial de dados que serão 
colhidos e disponibilizados. Um poderoso 
supercomputador será inteiramente 
destinado ao Connectome, permitindo 
análises complexas das informações sobre as 
conectividades cerebrais.

quipamentos altamente 
sofisticados permitirão 
captação de mapas 
das conectividades 
cerebrais de alta 
qualidade. As imagens 

serão coletadas por meio de um hardware 
conhecido como MR. Elas vão ser usadas 
para mapear as trajetórias de feixes de 
fibra percorrendo toda a substância branca 
do cérebro. Os estudos preveem ainda 
a utilização de magnetoencefalografia 
combinada com a eletroencefalografia, 
gerando informações sobre o funcionamento 
do cérebro em uma escala de tempo 
de milissegundos. O escâner que será 
construído para esse projeto terá uma 
capacidade 4 a 8 vezes superior aos sistemas 
hoje existentes, permitindo a captação de 
imagens da neuroanatomia humana com 
uma sensibilidade muito maior.

Os avanços que serão gerados pelo 
Connectome, assim como as mais recentes 
conquistas no estudo da neurociência, 
de fato estão ligados à rápida evolução 
e ao altíssimo grau de sofisticação dos 
equipamentos e procedimentos hoje 

disponíveis na área médica. Um exemplo é 
a tractografia, que está na proa dos exames 
diagnósticos do cérebro. Ela permitiu à 
neurociência ultrapassar a fronteira da 
avaliação anatômica e entrar no então quase 
desconhecido território do funcionamento 
das conexões cerebrais. 

A tractografia permite se enxergar o padrão 
de deslocamento das moléculas de água 
dentro dos neurônios. Mal comparando, 
é como se tivéssemos passado da era do 
Google Maps, ou seja, imagens congeladas 
de ruas e avenidas, para um sistema de 
filmagem on-line do tráfego cerebral. Hoje, 
a medicina consegue ver para onde as 
moléculas estão se deslocando na imensa 
malha viária do cérebro. Da mesma forma, 
é possível identificar pontos onde há uma 
interrupção desse fluxo. As desconexões 
cerebrais começam a ficar visíveis ao olho 
humano. Entre outros diagnósticos, esse 
exame permite o mapeamento tanto de 
hiperconectividades ou hipoconectividades 
quanto de desconectividades no cérebro. Ou 
seja: respectivamente, tornou-se possível 
enxergar o ponto exato tanto de descargas 
extras entre os neurônios quanto de rupturas 
dessa comunicação, quando há um corte 
no fluxo de água que percorre a bainha de 
mielina, o conjunto de dobras múltiplas e 
em espiral em torno dos axônios – parte 
do neurônio responsável justamente pela 
condução dos impulsos elétricos.

história

Oscar Wilde escreveu que os grandes 
acontecimentos do mundo têm lugar no 
cérebro. Pelo olho mágico da neurociência 
moderna, hoje certamente seria obrigado a 
dizer que os grandes acontecimentos se dão 
no corpo humano. É importante ressaltar 

E



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

61julho•Agosto•setembro 2011

mais uma vez: os estudos realizados a partir 
do Projeto Connectome não estão reduzindo 
o cérebro dentro do organismo, mas, sim, 
ampliando-o em relação às suas funções. Ele 
está se expandindo dentro do cosmo, mas 
não de forma egoísta, dentro do pensamento 
que, historicamente, guiou a neurociência.

Até transpor essa fronteira e chegar a um 
grau tão refinado de conhecimento sobre o 
cérebro, a ciência fez uma longa travessia ao 
longo dos últimos séculos. O novo conceito 
gerado a partir do Connectome é resultado 
de uma conta de juros compostos. Essa 
refundação do entendimento do cérebro 
e de suas funções só foi possível graças a 
descobertas em cima de descobertas. Não 
há epifanias nesse processo, mas sim uma 
sucessão de estudos, uma linha do tempo 
em que diversas correntes de pensamentos, 
mesmo que antagônicas entre si, acabaram 
contribuindo para a adição de novos valores 
a pesquisas e teses anteriores. O homem 
construiu compósito sobre compósito a 
possibilidade de enxergar o cérebro de uma 
forma mais ampla e integrada a todo o corpo 
humano. Só há futuro porque houve um 
passado.

asicamente, a visão que 
se tem hoje do modus 
operandi do sistema 
nervoso é decorrente 
da simbiose, por muito 
tempo inimaginável, de 

dois grupos de pensamento dicotômicos que 
duelaram por séculos: os localizacionistas 
e os equipotenciais. Para se entender 
minimamente esse processo, é necessário 
revirar a ampulheta e percorrer a galeria 
dos momentos mais marcantes dos estudos 
neurocientíficos.

B

O comportamento humano passou por várias 
interpretações. Pegando o fio do novelo 
dos princípios mais científicos, chegamos a 
Hipócrates, na Grécia ateniense. Segundo 
ele, o indivíduo era melancólico porque 
tinha a bile negra, que sairia do fígado e iria 
para o cérebro. Ou seja: ele tinha uma visão 
mais corpórea do funcionamento do sistema 
nervoso. 

Já na decadência da Grécia, Galeno parte 
da tese de Hipócrates e a desenvolve para 
outros órgãos, dentro de um pensamento 
aristotélico. Segundo ele, o funcionamento 
global do corpo humano, do cérebro, 
das paixões, da filosofia, do saber e do 
conhecimento era regido pela psique, que 
não tinha uma fisionomia; era uma alma. 

Essa visão aristotélica é predominante até o 
surgimento de Descartes, na virada do século 
XVI para o XVII. Para ele, o corpo humano 
tinha um funcionamento próprio, autônomo, 
capaz de enviar todas as emoções para um 
centro. Ele tinha uma visão unitária do 
núcleo da psique, que é na pineal, glândula 
localizada no centro do cérebro.

Descartes mantém a divisão entre mente 
e corpo. Na sua visão, a mente só era 
produzida na pineal e iria entrar em 
contato com os espíritos. Ali se formava o 
pensamento, desgarrado do corpo humano.

O século XIX é marcante para o 
conhecimento do cérebro e de seu 
comportamento. Nesse período, o 
neuroanatomista e fisiologista austríaco 
Franz Joseph Gall começa a se destacar. 
Logo no início do século, ele desenvolveu a 
cranioscopia, um método para identificar a 
personalidade e as características mentais 
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e morais de um indivíduo com base na 
forma externa do crânio. Posteriormente, a 
cranioscopia foi rebatizada de frenologia.

all dizia que todas 
as características 
de comportamento 
e – por que não? – de 
caráter, como bondade, 
agressividade, paixão, 

amor, inveja, raiva, não apenas estavam 
localizadas dentro do cérebro como cada 
uma delas tinha uma região específica. Ele 
fez um mapa do cérebro, mostrando cada 
área responsável por determinada reação 
ou sentimento. Surgiu, então, a corrente 
localizacionista, que teve uma enorme 
repercussão nos estudos da neurociência. 
Gall estava certo? Sim e não.

Logo depois, quem ganha destaque na 
neurociência é o fisiologista francês Jean 
Marie Pierre Flourens. Ele simplesmente 
contradiz toda a teoria de Gall e lança uma 
tese absolutamente antagônica. Segundo ele, 
o cérebro seria um órgão polipotencial ou 
equipotencial, termo que, então, batiza uma 
nova corrente dos estudos neuroanatômicos. 
Flourens defendia a teoria de que o cérebro 
é um todo e, portanto, pouco importaria o 
local de uma eventual lesão. Os sintomas 
dependeriam de uma série de outros fatores. 
Ou seja: qualquer área era responsável por 
tudo. Flourens estava certo? Mais uma vez, a 
resposta é sim e não.

Estava estabelecida uma dualidade que 
conduziria os estudos da neurociência 
durante boa parte do século XIX: de um 
lado, os localizacionistas; do outro, os 
equipotenciais. Por volta de 1856, começam 
a despontar os primeiros estudos do médico 

e antropólogo francês Paul Broca. Ele atendia 
um sujeito que entrou para os compêndios da 
literatura médica, conhecido como “paciente 
Tan”. Era uma pessoa com paralisia do 
lado direito e que só falava: “Tantantan”. 
Não tinha outro modo de se expressar. Em 
contrapartida, entendia absolutamente tudo 
o que lhe era dito.

Após a morte do paciente, durante os exames 
de necropsia, Broca mapeou uma lesão no 
opérculo frontal, parte do lobo frontal, um 
dos cinco lobos do cérebro (se contarmos 
o insular). Broca concluiu, portanto, que 
aquela lesão em um ponto específico havia 
sido determinante para a interrupção 
da fala. Esse estudo reforçou a ideia do 
localizacionismo, lançada por Gall. 

Anos depois, dentro dessa mesma corrente, 
quem ganha destaque é o neurologista 
e psiquiatra alemão Carl Wernicke, 
considerado o pai do associacionismo e da 
conectividade. Ele não apenas corroborou 
a descoberta de Broca como avançou sobre 
ela, dizendo que, por outro lado, havia uma 
região no cérebro que cortava a capacidade 
de entendimento da pessoa, mesmo que sua 
fala permanecesse intacta – não obstante, 
na maioria dos casos, os relatos serem 
absolutamente desconexos. Nesse caso, 
Wernicke constatou que a lesão estava 
no fim do lóbulo temporal. A partir de 
então, ele descobriu que havia um sistema 
associacionista no cérebro, com uma ponta 
que falava e outra que não falava. Mais 
ainda: constatou que ambas eram ligadas por 
fibras. 

Essa ideia de conexão entre as diferentes 
partes do cérebro ficou ainda mais forte 
no fim do século XIX, a partir de estudos 
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desenvolvidos por um aluno do próprio 
Wernicke, o psiquiatra alemão Karl Kleist. 
Suas pesquisas comprovaram que era 
possível que o ser humano tivesse percepção 
sem reconhecimento. Significa dizer que ele 
é capaz de enxergar um objeto, por exemplo, 
uma caneta, e não reconhecê-la. Só ao clicá-
la, ele perceberá que se trata de uma caneta. 
Kleist deu uma localização tão precisa, tão 
micro da área responsável por esse tipo 
de disfunção que passou a ser duramente 
criticado, notadamente pelos equipotenciais. 

Esses breves exemplos destacados na linha 
do tempo ajudam a mostrar que nada 
nasceu exatamente do zero. Pesquisadores e 
correntes foram ganhando corpo e avançando 
ou até mesmo contradizendo estudos 
anteriores. Um trabalho serviu de escada 
para o outro e assim sucessivamente, em um 
processo de refinamento.

Essa dicotomia perdurou ao longo da 
primeira metade do século XX, até que, 
no fim dos anos 50, o neurologista norte-
americano Norman Geschwind retomou 
a tradição do funcionamento cerebral. 
Nesse momento, já havia alguns mapas 
arquitetônicos do cérebro, o mais conhecido 
deles de autoria do neurologista e psiquiatra 
alemão Korbinian Brodmann. Ele viu, por 
meio de análises microscópicas, que o cérebro 
tinha várias características diferentes 
de acordo com cada região. A área do 
hipocampo, por exemplo, tem três camadas; a 
cortical tem seis. Para a neurociência, isso foi 
uma descoberta fantástica.

Baseado nesses mapas, Geschwind escreveu, 
em meados da década de 60, um artigo 
dividido em dois capítulos intitulado 
“Síndrome de desconexão em animais e no 

homem”. Esse texto, publicado no “Brain”, 
uma das mais prestigiosas revistas de 
neurologia do mundo, foi um marco na 
história da neurociência. Geschwind destacou 
que havia doenças de desconexão. Um sujeito 
pode falar perfeitamente, mas se tiver uma 
interrupção dos impulsos em outra área ele 
não poderá repetir o que ouviu. Significou 
dizer que podia haver desconexões entre uma 
área específica do cérebro e o restante do 
sistema ou uma diminuição da conexão entre 
uma região e outra.

ideia de desconexão se 
tornou nesse período 
algo muito forte na 
neurociência. Chegamos, 
então, à era de Marsel 
Mesulam, António 

Damásio, Frank Benson, Albert M. Galaburda 
e Kenneth Heilman, egressos da escola de 
Geschwind. Mas eles ainda não dispunham 
do refinamento sobre o conhecimento da 
máquina e da microestrutura cerebral. 
Marsel Mesulam dizia, citando outro autor 
no capítulo de neuroanatomia funcional 
de seu livro: primeiro, anatomia; depois, 
neurofisiologia. Os modelos psicológicos, 
sociais, neuropsiquiátricos, psiquiátricos, 
da neurologia do comportamento são 
construções erguidas sobre alicerces muito 
frágeis. Nós só tínhamos noção da aparência 
do cérebro, mas não do funcionamento do seu 
motor.

Na década de 70, surge a tomografia 
computadorizada, uma técnica ainda 
relativamente pouco acurada. Na de 80, 
aparece a ressonância magnética com 
imagem mais bem definida. Na década de 
90, esse gap começa a ser reduzido com 
o advento de técnicas de imagem mais 
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rebuscadas. Ainda assim, a ressonância 
magnética permitia se enxergar a anatomia, 
mas não o funcionamento. 

Aos poucos, começaram a surgir instrumentos 
mais sofisticados que possibilitaram a 
visualização da grande malha cerebral e do 
seu funcionamento, até que se chegou à já 
citada tractografia. Esse exame permite que 
se veja não apenas a fiação, mas o caminho 
percorrido pelos impulsos nervosos. Agora, 
dispomos da sequência do funcionamento 
do cérebro, e não apenas de uma imagem 
congelada circunscrita à anatomia. Com 
o avanço dos exames clínicos, passamos 
a enxergar as microconexões do cérebro, 
conseguindo vê-lo como um órgão funcional e 
não somente anatômico.

Essa regressão histórica é absolutamente 
fundamental para se entender o turning 
point em que a neurociência se encontra 
neste momento, em razão dos estudos 
deflagrados pelo Connectome. Os conflitos 
de ontem nos trouxeram aos consensos 
de hoje, assim como estão nos levando às 
descobertas do porvir. Rios que corriam em 
paralelo acabaram por convergir. Os estudos 
contemporâneos e o refinado estágio em 
que a neurociência se encontra revelam 
que, entre acertos e equívocos, tanto os 
localizacionistas quanto os equipotenciais 
tiveram suas contribuições e foram 
determinantes para a curva de conhecimento 
que alcançamos neste momento.

O cérebro é, sim, um complexo quebra-cabeça, 
do qual cada uma de suas minúsculas peças 
tem funções e responsabilidades específicas 
para o funcionamento do todo. Ao mesmo 
tempo, é também um órgão absolutamente 
integrado e único, ideia esta que hoje se 
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aplica não apenas a si próprio, mas a todo o 
corpo humano, no sentido de que o cérebro 
está em todas as partes. À medida que foi 
sendo devidamente mapeado, o cérebro 
perdeu os mitos que o cercavam, mas ganhou 
importância dentro de um sistema holístico. 
Ele deixou de ser onipotente e onisciente, 
mas foi recompensado com o dom da 
onipresença. Afinal, o cérebro somos nós. Por 
inteiro e aos pedaços. •
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A criação, em 1894, 
da Sociedade Fa-
biana, cujo prin-
cipal objetivo era 
a implantação do  

socialismo por meios pacíficos, reve-
laria que as classes dirigentes ingle-
sas consideravam possível o fim do 
capitalismo. No apogeu do imperia-
lismo britânico, a eliminação da po-
breza parecia impossível às camadas 
pensantes da época. A prevalecer tal 
hipótese, seria fatal a substituição do 
sistema econômico vigente pelo so-
cialismo. Nos dois últimos decênios 
do século XIX ainda perduravam 
fortes traços das condições sociais 
deprimentes, descritas por Friedrich 
Engels, em livro clássico, de 1844, 
quatro anos antes de Marx lançar o 
Manifesto Comunista, cuja primeira 
redação era do próprio Engels. 

Se o advento do socialismo se-
ria fruto de transição não revolu-
cionária, ficando implícita a preser-
vação das liberdades democráticas, 
não haveria de faltar apoio finan-
ceiro à Sociedade Fabiana, criada 
pelo casal Sidney (1859-1947) e Bea-
trice Webb (1858-1943) e por Ber-
nard Shaw (1856-1950). Aderiram à 
agremiação H. G. Wells, Leonard 
Woolf, John Maynard Keynes, Ber-
trand Russell e vários outros inte-
lectuais do mesmo nível. 

Dirigida por figuras de prestí-
gio social e intelectual, a Sociedade 
não precisava mendigar recursos 
financeiros. Foram de tal vulto as 

doações milionárias recebidas, que 
permitiram ao casal Webb, logo 
em 1895, criar a London School of 
Economics and Political Science, 
que viria a ser uma das institui-
ções de ensino superior de maior 
renome em todo o mundo. Com o 
apoio da Sociedade à fundação do 
Partido Trabalhista, em 1900, os fa-
bianos passam a fazer política, pois 
muitos deles eram dirigentes do 
movimento laborista. Em 1904, os 
trabalhistas ganham representação 
no Parlamento e passam a falar em 
nome de mineiros, ferroviários e 
trabalhadores de outros setores. 

A Sociedade representava uma 
fonte de ideias para a bancada tra-
balhista na Câmara dos Comuns, 
destacando-se entre seus textos, em 
prol do gradualismo, as propostas 
sobre o salário mínimo, de 1906, a 
criação do Serviço Nacional de Saú-
de, de 1911, e a abolição das restri-
ções à ascensão social dos filhos de 
trabalhadores, de 1917. Os socialistas 
fabianos mantinham posição crítica 
diante do livre-comércio e aderiram 
ao protecionismo com o objetivo de 
proteger a economia nacional con-
tra a competição estrangeira. 

Os fatos demonstravam que as 
classes dirigentes davam seu con-
sentimento ao proselitismo sobre a 
transição pacífica da economia li-
beral para o governo socialista. Bas-
taria lembrar que os fabianos eram 
membros da aristocracia. Sidney 
Webb veio a ser barão de Passfield, 

em 1929, e automaticamente mem-
bro da Câmara dos Lordes. Depois 
de viagem à União Soviética, em 
1932, o casal Webb regressou entoan-
do louvores ao novo regime (Soviet 
Communism: a new civilization?). 

Promovendo a difusão de litera-
tura socialista – só o casal Webb era 
autor de 22 livros sobre o tema –, a 
Sociedade contribuiu para a promo-
ção de autores socialistas europeus, 
do século XIX, distinguindo-se os 
trabalhos de Robert Owen, Prou-
dhon, Saint-Simon, Louis Blanc  
e muitos outros, mas ignorou Karl 
Marx, o que não significa que não 
conhecesse em pormenor as obras 
do autor revolucionário alemão. 
Bem conhecido dos fabianos e da 
aristocracia era o prognóstico da 
“crise geral do capitalismo” feito 
por Marx, a partir da análise das 
crises econômicas periódicas, mais 
ou menos decenais, os chamados 
ciclos econômicos. Marx datava de 
1819 a primeira crise e, durante sua 
existência, testemunhou uma su-
cessão desses movimentos cíclicos. 
Era firme a sua crença na chegada 
fatal da “crise geral” do sistema, de-
terminando o fim do capitalismo. 
Os fabianos estavam compenetra-
dos dessa “fatalidade”. Como seres 
iluminados, pretendiam cumprir 
a missão histórica de conduzir os 
acontecimentos de modo a assegu-
rar a transição pacífica. 

Essa história se liga ao ostracis-
mo e ao ressurgimento triunfal de 
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John Maynard Keynes. No Natal 
de 1919, a publicação de As conse-
quências econômicas da paz pôs o 
professor de Economia de Cam-
bridge entre as figuras políticas de 
maior projeção da Grã-Bretanha. 
Mas a súbita projeção logo se se-
guiria à sua exclusão dos círculos 
oficiais como autor de um ato que 
seria considerado de traição nacio-
nal. Keynes havia sido o terceiro 
membro da delegação britânica à 

Conferência da Paz, chefiada pelo 
poderoso primeiro-ministro Lloyd 
George, depois de ter prestado va-
lioso serviço público ao governo de 
Sua Majestade, em que se distin-
guira por suma competência como 
conselheiro do Tesouro. 

Anos antes de seu ataque aos 
termos do Tratado de Paz, Vladi-
mir Ilich Ulyanov Lênin, exilado na 
Suíça, fez, em 1914, o prognóstico de 
que John Maynard estava fadado a 

se destacar como um dos intelec-
tuais de maior prestígio do mundo 
ocidental. A confirmação plena do 
prognóstico de Lenin coube a um 
dos biógrafos da eminência de Cam-
bridge, quando tentou descrever 
uma cena histórica: “Lembro-me 
da densa multidão e da luta para se 
encontrar na sala até um lugar onde 
ficar de pé, pois todo mundo queria 
ouvir Keynes.” Das palestras desses 
dias nasceu o livro “As consequên-

O pavor da “crise 
geral” marxista 
deu causa a um 
apelo dramático da 
aristocracia a Keynes:
“Salve-nos!”
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cias econômicas da paz”, publicado 
em fins de dezembro de 1919, com 
a severíssima crítica de Keynes ao 
Tratado de Versalhes. 

O reverso da medalha aparece-
ria sob a forma de um editorial de 
The Times, de 5 de janeiro de 1920, 
acusando Keynes de estar prestando 
serviço aos inimigos dos Aliados. 
Era a mensagem de que John May-
nard deixara de ser persona grata 
da aristocracia. Ele se afastaria ain-
da mais do poder, ao publicar, em 
1926, As consequências econômicas 
de Mr. Churchill, num ousado ata-
que à política econômica do então 
primeiro-ministro. 

Em 1922, com 39 anos de ida-
de, já excluído dos centros do po-
der, enamorara-se da bailarina 
russa Lydia Lupokova, do balé de 
Diaghlev, em Paris, e a trouxe para 
Londres, instalando-a, inicialmente, 
no segundo andar do prédio onde 
ocupava o quinto. Em agosto de 
1925, celebra casamento com Lydia, 
fazendo do ato um acontecimento 
badalado em toda a Europa. Tinha 
bastante dinheiro para esses luxos. 
Operando na Bolsa, enriquecia facil-
mente a si e às instituições acadêmi-
cas e artísticas às quais estava ligado.

Em fins daquele ano, Lydia 
o induz a uma visita a Moscou. A 
Rússia avançava na reconstrução de 
sua economia, destruída pela guer-
ra e pela intervenção militar estran-
geira. Em 1928, na segunda visita do 
casal à capital dos Soviets, Keynes 

assiste ao lançamento do Primei-
ro Plano Quinquenal de Stalin, de 
1929 a 1934, cumprido com antece-
dência de um ano. Nos primeiros 
anos 30, enquanto as economias 
do Ocidente soçobravam no de-
semprego, o Plano de Stalin tinha 
como característica principal, aos 
olhos de Keynes, o pleno emprego. 
Era acentuada a escassez de mão de 
obra na Rússia soviética. O filóso-
fo de Cambridge extraíra do plano 
de desenvolvimento soviético a li-
ção de que, para contornar as crises 
cíclicas do capitalismo, a solução 
estava no investimento público em 
todos os setores. 

As classes dirigentes britânicas, 
que conviviam cordialmente com 
os membros da Sociedade Fabiana 
e com suas teses sobre o gradualis-
mo reformista, ficaram alarmadas 
diante do aprofundamento e dura-
ção da crise iniciada em outubro de 
1929. A crise econômica se agravara 
em 1932, quando 35% dos mineiros, 
48% dos metalúrgicos e 62% dos 
trabalhadores em estaleiros estavam 
desempregados. Esgotaram-se os 
fundos de assistência social, e a par-
tir de 1932 os benefícios pagos aos 
desempregados foram reduzidos. 
Com a Lei do Desemprego, de 1934, 
o governo britânico restabeleceu os 
níveis dos benefícios vigentes em 
1931 e criou os Conselhos de Assis-
tência ao Desemprego. 

O clima era altamente favorá-
vel a John Maynard Keynes, rein-

tegrado nos círculos oficiais após a 
publicação, em 1936, da Teoria geral 
do emprego, do juro e da moeda. 
O pavor da “crise geral” marxista 
deu causa a um apelo dramático da 
aristocracia a Keynes: “Salve-nos!” 
Ansioso por voltar a ser parte in-
tegrante do mundo oficial, Keynes 
atendeu ao apelo das classes dirigen-
tes e foi amplamente recompensado 
com homenagens que o elevaram à 
Câmara dos Lordes. Em 1944, em 
Livro branco, o governo britânico 
consagrou o keynesianismo como 
doutrina oficial, sacramentando a 
política de crescimento econômico 
pela via do investimento estatizante.

N o auge da Segunda Guer-
ra Mundial, William Be-
veridge, futuro lorde e 

barão, elaborou os célebres Relató-
rios que trazem o seu nome e foram 
o primeiro passo na implantação 
do Consenso Keynesiano. O rela-
tório principal, de 1942, intitulado 
“O seguro social e serviços cone-
xos”, e conhecido como Beveridge 
Report, tinha por objetivo um am-
plo programa de promoção social, 
pretendendo combater a pobreza, 
as doenças, a ignorância e o desem-
prego. A peça principal consistia 
na administração governamental 
de um sistema de seguro compul-
sório. Todo trabalhador, ao con-
tribuir para um sistema de seguro 
nacional, com parcela deduzida de 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

70

seu salário semanal ou mensal, es-
taria ajudando a construir um fun-
do que viria a pagar benefícios aos 
desempregados, aos enfermos ou a 
vítimas de acidentes do trabalho. 
Os benefícios seriam de um nível 
capaz de assegurar a sobrevivência 
do marido, da esposa e dos filhos. 
Haveria benefícios para viúvas e 
auxílios aos tutores de órfãos, assim 
como para a manutenção de todos 
os filhos do casal, de modo que as 

famílias numerosas não passassem 
dificuldades. 

Para os que não tivessem fei-
to contribuições regulares, durante 
certo tempo, ou não fossem contri-
buintes do Sistema Nacional de Se-
guro, haveria dotações governamen-
tais destinadas à assistência social. À 
margem das cláusulas da seguridade 
social, haveria acesso universal à 
educação, dos 7 aos 16 anos de idade, 
e aos serviços de saúde, com plena 

gratuidade, havendo previsão orça-
mentária para tais fins.

No segundo relatório, de 1944, 
publicado sob o título de “Pleno 
emprego numa sociedade livre”, Be-
veridge descreve de que forma esse 
objetivo seria realizado. Ele men-
ciona medidas alternativas para essa 
consecução, inclusive o estilo keyne-
siano de regulação fiscal, o controle 
direto da força de trabalho e o con-
trole estatal dos meios de produção. 

Durante o século 
XIX e até o ano de 
1960, a Grã-Bretanha 
sempre esteve à 
frente dos países 
do continente em 
termos de produção 
per capita

AÇÃO
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O que impulsionava o pensamento 
de Beveridge era a Justiça Social e a 
criação de uma sociedade ideal, de-
pois da guerra. 

C om a vitória do Partido 
Trabalhista nas eleições 
de 1945, o governo que 

daí surge começa a implementar 
as propostas de Beveridge, as quais 
representam a base do Moderno 
Estado do Bem-Estar. O primeiro-
-ministro trabalhista Clement Atlee 
criou o Serviço Nacional de Saúde, 
em 1948, com tratamento médico 
gratuito para todos. Foi também in-
troduzido um sistema de benefícios 
como base da seguridade social, de 
modo que a população seria prote-
gida “do berço ao túmulo”. 

Não obstante os resultados elei-
toralmente positivos da política de 
bem-estar social, o governo traba-
lhista de Clement Atlee perdeu as 
eleições gerais de 1951, quando o 
Partido Conservador repõe Wins-
ton Churchill no poder. Os eleva-
dos gastos decorrentes da restau-
ração imobiliária, no após-guerra, 
os problemas da desmobilização, 
a complexa reconversão das indús-
trias de guerra para a paz e os pro-
blemas administrativos, resultantes 
do novo contexto, contribuíram 
para a derrota trabalhista, a qual 
não seria definitiva. 

Além do vasto programa na 
área social, o governo Clement 
Atlee empreendeu um amplo pro-

grama de estatização, alcançando in-
clusive as usinas de energia elétrica, 
a siderurgia, o gás, os transportes, as 
minas de carvão, a aviação comer-
cial e o cabo submarino. Em 1951, o 
governo britânico empregava 26% 
da força nacional de trabalho, tor-
nando o aparelho do Estado excessi-
vamente burocratizado. Ao mesmo 
tempo, o governo ficava em posição 
vulnerável em consequência do ele-
vado custo dos programas de saúde, 
educação e bem-estar em favor de 
toda a população. 

Os governos conservadores que 
se seguiram ao trabalhista (1945-
1951) respeitaram o Consenso Key-
nesiano. O Partido Conservador 
vence os pleitos de 1951, 1955 e 1959, 
governando o país até 1964. O pacto 
social foi mantido sem contestação. 
Em 1951, com a vitória dos conser-
vadores, Winston Churchill volta 
ao poder, seguido de Anthony Éden 
(1955-1959). Nas eleições de outu-
bro de 1959, vence o conservador 
Harold Macmillan, que governa até 
1964. De 1964 a 1968, o trabalhista 
Haroldo Wilson ocupa o cargo de 
primeiro-ministro. Houve também 
eleições gerais em 1966, confirman-
do Wilson no poder. 

Algumas indicações justificam 
a afirmação de que o citado Con-
senso começa a expirar em 1970, 
quando os conservadores vencem 
as eleições gerais. No decênio de 
60, o grevismo ganha ímpeto e che-
ga a extremos limites na década se-

guinte, para ser exercido como um 
instrumento de pressão sobre toda 
a sociedade. As centrais sindicais 
operárias se sentem tão podero-
sas que passam a ser consideradas 
como “o Estado dentro do Estado”. 
Durante o governo conservador 
de Edward Heath, de 1970 a 1974, 
houve 2.917 greves.

Em fins de novembro de 1973, 
o sindicato dos mineiros, dirigido 
pelo radical Arthur Scargill, impôs 
o fim do trabalho em horas extras. 
O governo de Heath declarou esta-
do de emergência. Em dezembro, o 
sindicato proclamou a semana de 
três dias e em janeiro de 74 convo-
cou uma greve geral. Num esforço 
desesperado para definir a situação, 
o primeiro-ministro conservador 
convocou eleições gerais com o ob-
jetivo de decidir a questão essencial: 
quem governa a Grã-Bretanha? Os 
trabalhistas venceram o pleito e, no 
dia 4 de março, Heath deixou Do-
wning Street 10 (sede do governo), 
cedendo o lugar ao barão Harold 
Wilson, que enfrentará, nesse ano, 
inflação de 27%. Em 1975, a inflação 
baixa para 25% e as centrais sindicais 
impõem aumentos gerais de salários 
da ordem de 30%.

O país estava ingovernável. Du-
rante o século XIX e até o ano de 
1960, a Grã-Bretanha sempre esteve 
à frente dos países do continente em 
termos de produção per capita. A si-
tuação se inverteu, pois, em 1973, os 
países da Comunidade Econômica 
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Europeia estavam de 30% a 40% aci-
ma. Em termos de produtividade, a 
Alemanha e a França estavam 50% 
acima da Grã-Bretanha. 

Em abril de 1976, depois de elei-
ções gerais, é eleito “premier” lorde 
James Callaghan, também trabalhis-
ta, que governa até maio de 1979. 
Prevalecia, desde 1974, a palavra de 
ordem dos sindicatos de tomada 
pelo Estado de todos os meios de 
produção. A Leyland, a maior em-

presa automobilística britânica, e a 
British Aerospace foram encampa-
das, quando faltavam recursos para 
socorrer inúmeras empresas à beira 
da falência. Perdera vigência o pacto 
social. 

Margaret Thatcher, líder do 
Partido Conservador, ganha voto 
de confiança da agremiação em 28 
de março de 1979 e vence as elei-
ções de 3 de maio, depois de algu-
mas semanas de campanha em que 

o Partido Trabalhista era retratado 
como o partido das greves, da esta-
tização e dos salários sem controle. 
Outra característica combinava es-
tagnação econômica com inflação e 
desvalorização da moeda. As gre-
ves explodiam por toda parte, dei-
xando a classe trabalhadora como 
viciada em greve, origem da baixa 
produtividade por trabalhador. 

Depois das 2.917 greves de 1970-
1974, no governo conservador, 

Após 30 anos de 
vigência do Consenso 
Keynesiano, iniciado 
em 1945, a classe 
média inglesa 
demonstrava sua 
aversão à decadência 
econômica do país

AÇÃO
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o governo trabalhista de Harold 
Wilson, de 1975 a 1979, conseguiu 
amainar a pressão do grevismo, 
fazendo o número total de greves 
baixar para 2.345, mas com aumen-
to do número de trabalhadores en-
volvidos. 

A política fiscal asfixiava o setor 
privado, ao fixar a alíquota de 83% 
para os que pagavam imposto de 
renda e de 98% para os ganhos de 
capital. No livro já antes referido, 
“Soviet communism: a new civiliza-
tion”, os Webb ressaltam que o go-
verno soviético punia quem tentasse 
obter lucro. A taxação mencionada 
quase reproduzia, na Inglaterra, si-
tuação idêntica, no que se relaciona-
va às restrições ao capital. Margaret 
Thatcher seguiu caminho inverso ao 
promover substancial redução de 
impostos e ao acelerar a privatiza-
ção de empresas, estimulando-as a 
obter lucro para fortalecer a caixa 
do Tesouro. 

A política econômica de 
Thatcher dera causa a 
uma nova atitude da so-

ciedade diante da economia de 
mercado, abrindo a perspectiva de 
restauração do poder político e eco-
nômico da Grã-Bretanha no quadro 
mundial. Não eram irrelevantes os 
problemas apresentados à primeira-
-ministra, em maio de 79. Simulta-
neamente com o combate à inflação, 
a restauração do valor da moeda e 
o equilíbrio das contas públicas, tor-

nava-se imperioso restabelecer um 
mínimo de ordem na vida da nação 
depauperada pelo grevismo. Embo-
ra o país tenha ocupado o nono lu-
gar no mundo, em termos de renda 
per capita, ocorreu a baixa para o 15º 
lugar, em 1971, para o 18º em 1976 e 
para o 20º quando Margaret assume 
o poder.

Impunha-se definir um quadro 
de restrições ao uso do direito de 
greve, inclusive a consulta prévia, 
aos trabalhadores sindicalizados, 
por meio de votação secreta, 15 dias 
antes do início de cada greve, a qual 
só podia ser decretada se contasse 
com o apoio declarado da maio-
ria dos membros de cada sindica-
to. Os piquetes ficaram restritos 
ao local de trabalho, proibindo-se 
os movimentos de solidariedade 
a grevistas. Em 1982, foi facilitada 
por lei a demissão de trabalhadores 
sem consulta à Justiça do Trabalho, 
tornando-se possível processar um 
sindicato, com pedido de indeniza-
ção de 10 mil a 250 mil libras ester-
linas por ações ilegais. Em 1983, o 
governo determinou que as centrais 
sindicais realizassem eleições a cada 
cinco anos, abertas a todos os filia-
dos, com voto secreto, para a esco-
lha de novos dirigentes. O objetivo 
era evitar a perpetuação de líderes 
radicais. 

Os mineiros decidiram travar 
batalha com a chamada Dama de 
Ferro, declarando greve que durou 
12 meses, em 1984-1985. A primei-

ra-ministra contou com o pleno 
apoio da opinião pública quando 
decidiu derrotar o sindicato, fe-
chando a maior parte das minas 
restantes. Diante de uma ameaça 
de greve geral ferroviária, Marga-
ret Thatcher convocou a Downing 
Street, os líderes dos ferroviários e 
leu para eles o texto de um decreto 
que extinguia as ferrovias britâni-
cas. Foi o bastante para não haver 
greve. 

Coube à primeira-ministra pôr 
cobro à era do socialismo, à moda 
britânica, instaurado a partir de 
1945. Nos anos 80, a atmosfera po-
lítica não mais comportava a prega-
ção social-reformista da Sociedade 
Fabiana, que vinha desde sua funda-
ção, um século antes. Após 30 anos 
de vigência do Consenso Keynesia-
no, iniciado em 1945, a classe média 
inglesa demonstrava sua aversão à 
decadência econômica do país, co-
locando a bandeira nacional como 
pano de chão na entrada dos edifí-
cios. Vivenciava em sua plenitude as 
consequências econômicas de Mr. 
Keynes, fruto da crença na balela da 
crise geral marxista.

A política adotada pela pri-
meira-ministra Margaret Thatcher, 
com ênfase na privatização, na esta-
bilidade monetária e na redução da 
carga tributária, encerrou, em defi-
nitivo, esse capítulo da história eco-
nômica do Reino Unido, que assim 
voltou a fazer parte da constelação 
de grandes potências. •

gilberto.paim@agnet.com.br
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Do desastre da ortodoxia

Fernando Cardim de Carvalho
Economista

capita
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ao salvamento (de novo) do
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Q uando se encer-
rava o ano de 
1930, no auge 
de seu prestígio 
intelectual e 

político, Keynes começou a escre-
ver o que viria a ser a Teoria Geral 
do Emprego, Juros e Moeda, seis 
anos mais tarde, sua obra magna. 
Naquele mesmo ano de 1930, Key-
nes havia publicado o que ele acre-
ditava seria sua principal obra, o 
“Tratado sobre a Moeda”, em que 
expunha uma versão quase irreco-
nhecível da teoria quantitativa da 
moeda, pilar do pensamento eco-
nômico desde antes mesmo da pu-
blicação da “Riqueza das Nações”, 
de Adam Smith, em 1776. Até 1930, 
Keynes era um brilhante economis-
ta ortodoxo, um dos mais ilustres 
herdeiros do grande economista 
britânico Alfred Marshall. Poucos 
anos antes, em um livro chamado 
“Tratado sobre Reforma Monetá-
ria”, Keynes alargava os horizon-
tes da teoria quantitativa da mo-
eda para incluir o tratamento das 
taxas de câmbio, e escrevia que a 
“teoria [quantitativa da moeda] é 
fundamental. Sua correspondên-
cia com os fatos não está aberta à 
contestação.”1 

A teoria quantitativa da moeda 
ainda hoje é um pilar do que se po-
deria chamar de ortodoxia em eco-

1. J.M. Keynes, A Tract on Monetary Re-
form, Amherst (NY): Prometheus Books, 
2000, p. 74.

nomia. Nos seus termos mais es-
senciais, ela propõe que o valor da 
moeda (seu poder de compra sobre 
bens e serviços, ativos etc.) seja pro-
porcional à sua quantidade. Tudo 
o mais constante, quanto maior o 
estoque de moeda em existência, 
menor será seu poder de compra. É 
nessa proposição simples que se ba-
seiam autores monetaristas, como 
seu mais ilustre exemplo, Milton 
Friedman, para defender o controle 
do estoque de moeda como único 
instrumento eficaz para combater 
pressões inflacionárias. 

Pela teoria quantitativa, aumen-
tar o estoque de moeda, prática co-
mum de bancos centrais em econo-
mias modernas quando os mercados 
se desaquecem e o desemprego sobe, 
é inútil, porque criar mais moeda 
significa apenas criar mais poder 
de compra, sem efeitos reais sobre 
a produção e o emprego. Esses últi-
mos dependem de outras coisas que 
não a quantidade de moeda existen-
te e por isso a política monetária é 
inútil, senão perigosa mesmo.

Keynes subscrevia uma versão 
mais sofisticada (a versão mar-
shalliana) dessa teoria até 1930. A 
teoria quantitativa, afinal, só expli-
cava o comportamento dos preços. 
A produção e o emprego depen-
diam de outras variáveis, como a 
vontade de consumir, a disposição 
para sacrificar o consumo presente 
em favor da poupança e do inves-
timento para poder consumir mais 

no futuro, e a disposição de traba-
lhar. Como a ortodoxia em econo-
mia se baseia no suposto de insacia-
bilidade (o desejo de consumidores 
por consumir não tem limites), a 
produção sempre se realizaria no 
seu limite. A única razão para não 
consumir no limite do possível seria 
o impulso de prover para o futuro, 
mas isso não criaria problemas para 
a economia, porque prover para o 
futuro significa empregar parte da 
capacidade de produção de uma 
economia na criação de meios para 
o consumo futuro, o que significa 
que a renda gerada por uma socie-
dade só não seria inteiramente con-
sumida quando houvesse a vontade 
de investir parte dela para provisão 
de consumo futuro. Nunca haveria 
capacidade produtiva não aprovei-
tada: ela sempre seria usada para 
um fim ou para outro. Essa noção 
ficou conhecida na literatura como 
Lei de Say, embora ela se deva mui-
to mais a David Ricardo que ao 
próprio Say.

A Lei de Say permanece nos 
dias de hoje como um pilar da 
ortodoxia, agora sob novo nome, 
taxa natural de desemprego, a no-
ção de que o nível de desemprego 
(e, portanto, o nível de atividades) 
depende da disposição dos traba-
lhadores em aceitar os empregos 
disponíveis aos salários reais de 
equilíbrio (isto é, que corresponda 
ao objetivo das empresas em maxi-
mizar seus lucros). 
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Uma ideia como essa parece 
extraterrestre atualmente (exceto 
para economistas), quando o de-
semprego nas economias mais de-
senvolvidas varia dos nove e pou-
cos por cento nos Estados Unidos 
aos 20% na Espanha. Ela também 
pareceu extraterrestre a Keynes 

durante a depressão dos anos 1930 
(que a Inglaterra viveu antecipa-
damente, desde a segunda metade 
dos anos vinte). E foi a partir da 
percepção de que a combinação 
teoria quantitativa da moeda/Lei 
de Say não descrevia os aspectos 
fundamentais da operação de eco-

nomias capitalistas modernas que 
Keynes escreveu sua Teoria Geral 
(TG).

A intenção de Keynes, com a 
TG, era explicar o funcionamento 
do que ele chamou de economia 
monetária de produção ou eco-
nomia empresarial. Esta é uma 

Keynes insistia 
que empresas não 
deveriam ser vistas 
meramente como 
arranjos produtivos, 
mas principalmente 
como instituições 
cujo objetivo 
principal era fazer 
dinheiro
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economia em que atuam não ape-
nas famílias e consumidores, mas 
também, e principalmente, porque 
a elas cabem as decisões de pro-
dução e investimento, empresas. 
Keynes insistia que empresas não 
deveriam ser vistas meramente 
como arranjos produtivos, mas 
principalmente como instituições 
cujo objetivo principal era fazer 
dinheiro. Empresas modernas têm 
dinheiro como insumo e dinhei-
ro como produto, e seu objetivo 
é concluir seu processo produtivo 
com mais dinheiro do que come-
çou.2 Produzir bens e serviços era 
o modo como ganhavam dinheiro. 
O processo de produção é a ativi-
dade das empresas porque é isso 
que lhes permite ter lucros. A em-
presa eficiente não é a empresa que 
produz melhor ou a que tem os 
métodos de produção mais avan-
çados, mas a que dá mais lucros.

A empresa postulada por Key-
nes, portanto, não produz porque 
ela consume insaciavelmente, ou 
porque seus proprietários são con-
sumidores insaciáveis. Ela produz 
porque espera poder vender, com 
lucro, sua produção. Na verdade, 
propõe Keynes, ela produz quando 
2. Keynes foi hostil a Marx, autor que pare-
cia conhecer apenas por fontes indiretas, por 
toda sua vida. A única vez em que manifes-
tou simpatia pelas ideias de Marx foi exata-
mente em razão dessa concepção de empresa 
(a que Marx se referiria, é claro, como ca-
pital). Cf. as referências de Keynes a Marx, 
entre os rascunhos da Teoria Geral incluídos 
no volume 29 de The Collected Writings of 
John Maynard Keynes, p. 81.

ela espera poder vender sua produ-
ção com lucro. É nesse sentido que 
a demanda passa a jogar um papel 
essencial na teoria Keynesiana, pa-
pel que ela não joga na ortodoxia 
que se apoia na hipótese de que, 
sendo insaciáveis, consumidores es-
tarão sempre prontos a comprar o 
que for produzido, seja para consu-
mo presente, seja para prover con-
sumo no futuro. 

Por outro lado, Keynes rompe 
também com a teoria quantitativa 
da moeda, porque a moeda deixa 
de ser vista apenas como um meio 
de pagamento. Quando o objetivo 
da atividade é lucro, a produção 
passa a depender da expectativa 
de existência de demanda solvável, 
isto é, da existência de comprado-
res com poder de compra na mão 
dispostos a usá-lo na aquisição de 
bens e serviços. Mas por que al-
guém poderia ter dinheiro na mão 
e não estar disposto a gastá-lo?

K eynes expôs, retorica-
mente, essa questão, em 
uma réplica aos críticos 

da TG.3 Sua resposta enfatiza uma 
importante característica de sua 
visão de mundo: a incerteza fun-
damental que cerca as decisões 
econômicas (e não apenas as eco-
nômicas, naturalmente), “o fato de 
que nosso conhecimento do futuro 
3. Em um artigo chamado The General The-
ory of Employment, publicado original-
mente em 1937, e que está incluído no volu-
me 14 dos seus Collected Writings. 

é flutuante, vago e incerto”.4 Essa 
incerteza é inquantificável, porque 
não é possível sequer especificar os 
eventos que poderão ocorrer no fu-
turo, em grande parte porque mui-
tos desses eventos só se tornarão 
possíveis dependendo das ações 
que os próprios indivíduos deci-
direm no presente. O futuro está 
para ser criado pela ação de cada 
um, interagindo com as ações de-
cididas por todos os outros mem-
bros da comunidade. 

Incerteza significa que o futuro 
pode ser melhor do que esperamos, 
mas também pode ser muito pior. 
Por essa razão, é natural que tente-
mos nos defender hoje das ameaças 
que só no futuro saberemos quais 
são. Se for possível, compramos 
seguros. Se não for possível espe-
cificar eventos e, assim, comprar 
seguros, propõe Keynes, tentamos 
acumular ativos líquidos. Nada 
é mais líquido do que a própria 
moeda em uma economia moder-
na. Assim, quando as incertezas se 
tornam agudas, cresce o que Key-
nes chamou de preferência pela li-
quidez. Mas quando cresce a prefe-
rência pela liquidez, cai a demanda 
solvável e a economia passa a sofrer 
de uma insuficiência de demanda 
efetiva. Se a demanda é insuficiente, 
as empresas reduzem a produção, o 
desemprego sobe e as piores expec-
tativas acabam por se confirmar. O 
medo do futuro realimenta a pre-
4. Collected Writings, vol. 14, p. 113.
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A maior evidência da falência 
da ortodoxia é ilustrada pelo 
completo desinteresse que 
os oponentes das políticas 
keynesianas têm demonstrado 
por ela no presente
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ferência pela liquidez, levando a 
economia à contração. Se esta for 
suficientemente profunda, a eco-
nomia pode viver uma depressão, 
permanecendo nela por períodos, 
ao que parece pela (felizmente in-
frequente) experiência histórica, 
que podem ser muito longos.

Não é um acidente que esse 
tipo de abordagem tenha sido 
redescoberto quando o mundo 
atravessa a maior crise econômi-
ca desde os anos 1930. Não apenas 
porque essa é uma crise de grande 
profundidade, mas também por-
que ela explicitou mecanismos de 
operação que a ortodoxia simples-
mente ignorou nas últimas déca-
das. Que fim levaram os Lucas da 
vida, que defendiam a tendência 
espontânea da economia a retornar 
à sua taxa natural de desemprego? 
Onde andam os autointitulados 
Novos Clássicos que diziam que a 
expansão monetária é necessaria-
mente inflacionária porque, afi-
nal, só o que estaria sendo criado 
seria poder de compra? Incapazes 
de entender como funciona uma 
economia empresarial moderna, 
esses autores foram surpreendidos 
pela crise e se limitam a repetir, 
sem despertar grande interesse, os 
argumentos baseados na Lei de Say 
e na teoria quantitativa da moeda.

A incompreensão de como fun-
ciona uma economia empresarial é 
bem ilustrada em duas plataformas 

caras à ortodoxia. Por um lado, a 
crítica à política fiscal ativista em 
que, incrivelmente, ainda se levan-
ta o fantasma do crowding out, isto 
é, da possibilidade de que o gasto 
público esteja tomando os recursos 
financeiros que seriam utilizados, 
alternativamente, por investidores 
privados. Não há qualquer evidên-
cia de que isso esteja ocorrendo, an-
tes pelo contrário: por exemplo, as 
taxas de juros, que deveriam estar 
altas se houvesse um racionamento 
da oferta de financiamentos, man-
têm-se consistentemente baixas em 
todo o período. 

P or outro lado, todos os 
países parecem ver no 
aumento da sua competi-

tividade a saída para a crise, reto-
mando o nível de atividades. Não 
é preciso pensar muito tempo para 
perceber que este é, no entanto, um 
jogo de soma zero. Espera-se que a 
competitividade de um país cresça 
principalmente pela redução do 
custo do trabalho, reduzindo-se sa-
lários e cortando custos indiretos, 
ligados ao financiamento da segu-
rança social ou à estabilidade do 
emprego. Mas quando um país se 
expande por se tornar mais “com-
petitivo”, ele simplesmente está 
empurrando um competidor para 
fora do campo, exportando seu de-
semprego, como se dizia na década 
de 1930. Todas essas propostas de 

política simplesmente ignoram que 
o primeiro requisito para a prospe-
ridade de uma economia empre-
sarial é a existência de demanda 
solvável para o que ela é capaz de 
produzir.5

A maior evidência da falência 
da ortodoxia é ilustrada, porém, 
pelo completo desinteresse que os 
oponentes das políticas keynesia-
nas têm demonstrado por ela no 
presente. O Tea Party nos Estados 
Unidos não se apoia na ortodoxia 
econômica, preferindo privile-
giar uma visão semirreligiosa da 
natureza demoníaca do Estado. 
Menos delirante, o conservado-
rismo europeu-ocidental se volta 
para preocupações mais imediatas, 
como os meios pelos quais se pode 
convencer instituições financeiras a 
continuar comprando títulos pú-
blicos. Compreender a economia, 
no entanto, mais uma vez, exige ler 
Keynes e seus continuadores. •

5. Um professor da Universidade de Chi-
cago, Casey Mulligan, defendeu em um 
blog patrocinado pelo New York Times, 
em 17 de agosto, que o desemprego norte-
-americano poderia ser amenizado pela 
redução de benefícios sociais que incenti-
vam a recusa ao trabalho. Este é um exem-
plo de raciocínio baseado na hipótese da  
taxa natural de desemprego mencionada 
antes. Veja-se http://economix.blogs.nyti-
mes.com/2011/08/17/exceptions-to-keyne-
sian-theory/?ref=business. 

O articulista é professor titular da UFRJ e 
consultor do Instituto Brasileiro de Análises 
Econômicas e Sociais (Ibase).

carvalho@ie.ufrj.br



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

8080 TIPOS IDEAIS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

81julho•Agosto•setembro 2011

ti
ririca

Um 

uito se falou sobre a eleição 
de Tiririca para a Câmara 
dos Deputados pelo estado de 
São Paulo no pleito de 2010. 

Como já havia ocorrido em episódios anteriores a en-
volver o costureiro Clodovil e o médico Enéas, a con-
quista de uma cadeira legislativa por outsiders da po-
lítica, por personagens da vida social, por assim dizer, 
causa surpresa e indignação em boa parte da chamada 
opinião pública brasileira. Tomada como fato relevante 
pela grande mídia brasileira, e sua forma equivocada de 
entendimento de nosso sistema político, a eleição do pa-
lhaço adquiriu contornos dramáticos com a perseguição 
sofrida pelo candidato vitorioso, perseguição perpetra-
da não somente pelo baronato midiático, mas também 
por segmentos do aparelho do Estado. Promotores pau-
listas não resistiram ao holofote dado de bandeja pelo 
JN e assemelhados: logo após a apuração dos resultados 
das urnas, trataram de imputar ao nosso simplório bra-
sileiro conduta para lá de criminosa, comportamento 
cuja comprovação implicaria o impedimento de sua di-
plomação como representante do povo.

M

elogio
ao

O perigo da 
oligarquizaçao 
ronda nossa 
democracia 

Fabiano Santos
Cientista político
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cobertura adquire, em dado 
momento, requintes de cruel-
dade. O promotor, herói da 
mininovela do JN, tinha de 

agir o mais rapidamente possível. A diplomação 
tornaria qualquer tentativa posterior de cassar o 
mandato de Tiririca obra muito mais custosa, para 
não dizer impossível, dada a processualística envol-
vida em atos de impedimento de políticos em plena 
vigência do mandato. Tratava-se, enfim, de verda-
deira corrida contra o tempo, na qual o promotor 
aparecia como herói justiceiro dos bem formados e 
falantes e Tiririca, como o intruso, o imigrante nor-
destino que não conhece seu lugar, o analfabeto, e, 
por isso, o impostor. 

O episódio, o qual se encerra com a diploma-
ção de Tiririca, poderia ser considerado como mais 
uma derrota política da grande imprensa brasileira 
não fosse pelo que carrega de exemplar. Exemplar 
de equívoco comum incorrido não somente por 
boa parte do jornalismo político nativo, mas tam-
bém por respeitosos e bem formados acadêmicos. O 
protofascismo implícito na cobertura e no compor-
tamento da promotoria é apenas a face mais visível 
e dramática de algo que é rotineiro na cobertura e 
em análises a respeito de nosso mundo político, so-
bretudo no que concerne ao processo eleitoral e seus 
resultados.

A eleição de “tipos” como Tiririca, Clodovil, 
Romário e Enéas, segundo determinada linha de 
análise acadêmica, seria na verdade resultado do sis-
tema de lista aberta, utilizado em nosso país para 
a escolha de candidatos à Câmara dos Deputados. 
O escasso controle conferido pela legislação aos di-
rigentes partidários para a confecção das listas de 
candidatos, associado à liberdade com a qual os 

eleitores brasileiros escolhem os representantes de 
sua preferência, produziria fenômenos políticos 
de tal natureza. Vale dizer, indivíduos se veem de 
uma hora para outra alçados à condição de repre-
sentantes do povo sem o menor preparo pretéri-
to a respeito das funções do homem público, das 
complexidades inerentes ao funcionamento da má-
quina pública, para não dizer das dificuldades para 
o bom entendimento das políticas que vão a voto 
em uma Casa legislativa. Em uma palavra, o eleitor 
nem sempre sabe fazer a melhor escolha, e o sistema 
brasileiro agrava o problema ao facilitar a vida de 
candidatos desprovidos de grau mínimo de sociali-
zação na vida política. 

O protofascismo é incurável. A má análise, nem 
tanto. No que se segue mostrarei, mediante exame 
dos resultados eleitorais de 2010 para a Câmara dos 
Deputados, que a eleição de Tiririca e Romário lon-
ge está de caracterizar o perfil dos candidatos bem-
-sucedidos na disputa por uma cadeira em nossa 
“Casa Baixa”. Uma vida partidária sólida, testada 
em cargos eletivos e de livre nomeação marca a es-
magadora maioria de nossos representantes. A pon-
to de tornar razoável o desejo de que mais Tiriricas, 
mais Romários, Clodovis (Enéas em profusão, nem 
tanto) se candidatem e eventualmente adquiram 
mandatos populares. 

análise dOs resultadOs eleitOrais de 2010  

para a câmara dOs deputadOs

Vejam as tabelas 1 e 2, com dados para o pleito 
de 2010 para a Câmara, e observem suas implicações 
para a visão crítica de nosso sistema de lista aberta.

Os dados mostram em resumo que:
a) Em torno de 80% (407 em 513) dos deputa-

dos detentores de mandato concorreram à reelei-

A
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Tabela 1

Candidatos por partido

Partido  Bancada  Reeleição  Não  Dep.  Senado  Suplente  Governo  Vice ao 
 atual  disputa estadual  ao Senado  Governo

PMDB  90  70  5  5  4  – 1  4 
PT  79  64  2  2  8  2  1  –
PSDB  59  48  3  1  5  – 1  1 
DEM  56  38  12  1  3  1  – –
PP  40  34  1  – 3  – 2  –
PR  42  36  3  2  – – – 1 
PSB  27  24  1  – 2  – – –
PDT  23  21  – – 1  – – 1 
PTB  21  16  3  1  1  – – –
PSC  16  13  1  – 1  1  – –
PPS  15  9  4  1  1  – – –
PV  14  9  1  – 1  – 3  –
PCdoB  12  10  – – 1  – 1  –
PRB  7  6  1  – – – – –
PSOL  3  3  – – – – – –
PMN  3  2  – – 1  – – –
PHS  3  2  – – 1  – – –
PTC  2  2  – – – – – –
PTdoB  1  – 1  – – – – –
Total  513  407  38  13  33  4  9  7 

Fonte: DIAP.

Tabela 2

Candidatos reeleitos por partido

Partido  Bancada Reeleitos Reeleitos 
   (%)

PT 88 52 59,1
PMDB 78 49 62,8
PSDB 53 29 54,7
PP 44 29 65,9
DEM 43 24 55,8
PR 40 28 70,0
PSB 34 20 58,8
PDT 26 14 53,8
PTB 22 12 54,5
PSC 17 9 52,9
PC do B 15 9 60,0
PV 14 6 42,9
PPS 12 6 50,0
PRB 8 4 50,0
PMN 4 1 25,0
PT do B 4 0 0,0
PSOL 3 2 66,7
PHS 2 2 100,0
PRTB 2 0 0,0
PRP 2 0 0,0
PTC 1 0 0,0
PSL 1 0 0,0
Total 513 296 57,8

Fonte: TSE.
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A eleiçao de Tiririca e Romário 
longe está de caracterizar o perfil 
dos candidatos bem-sucedidos 
na disputa por uma cadeira em 
nossa 'Casa Baixa’



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

8484

Tabela 4

Cargo anterior à eleição (2010)

Cargos eletivos

Governador  0
Deputado Federal 0
Deputado Estadual 54
Vereador 12
Prefeito 3
Senador 3

Cargos não eletivos

Ministro 0
Secretário estadual 6
Secretário municipal 6

Total 84

Fonte: Câmara dos Deputados.

Tabela 3

Posição anterior de deputados  
não reeleitos (2010)

 (%)

Eleitos com cargo no  84 
momento da eleição (38%)

Eleitos sem cargo no 74 
momento da eleição (33,5%)

Eleitos que nunca tiveram nenhum 63 
cargo eletivo ou não eletivo (28,5%)

Total 221 
 (100,0%)

Fonte: TSE.

Tabela 5

Trajetória prévia de deputados 
não reeleitos (2010)

Cargos eletivos

Governador 9
Deputado Federal 25
Deputado Estadual 21
Vereador 21
Prefeito 27
Senador 7
Nenhum cargo eletivo 73

Cargos não eletivos

Ministro 2
Secretário estadual 19
Secretário municipal 15
Nenhum cargo no Executivo 99

Fonte: Câmara dos Deputados.

Tabela 6

Trajetória prévia de deputados 
não reeleitos com cargo antes 
das eleições (2010)

Cargos eletivos

Governador 1
Deputado Federal 3
Deputado Estadual 60
Vereador 35
Prefeito 18
Senador 3
Nenhum cargo eletivo 6

Cargos não eletivos

Ministro 0
Secretário estadual 19
Secretário municipal 20
Nenhum cargo no Executivo 45

Fonte: Câmara dos Deputados.
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É natural imaginar 
que o desempenho 
dos partidos de 
oposiçao nas eleiçoes 
majoritárias tenha 
afetado a capacidade 
destes em reeleger seus 
candidatos
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ção. Dos 106 que se abstiveram dessa tentativa, 33 
alçaram voo mais alto, na direção do Senado (com 
4 concorrendo na suplência), 9 mais alto ainda, na 
tentativa de se tornarem governador, sete a vice, 2 
a vice-presidente. Apenas 12 “retrocederam”, por 
exemplo, na disputa por uma cadeira em Assem-
bleias Legislativas estaduais. Ademais, como visto 
na tabela 1, somente 38 deixaram de se candidatar 
a qualquer cargo. O DEM foi a agremiação com o 
maior contingente de desistentes, 12 numa bancada 
de 56 deputados, sendo que, em termos proporcio-
nais, o PPS aparece como primeiro colocado, com 
26,67% da bancada (4 em 15 deputados) abando-
nando qualquer forma de disputa. Entre os gran-
des partidos, a incidência de desistentes foi baixa: 
no PMDB, 5 deixaram de concorrer; no PSDB, 3; e 
PT, apenas 2. Entre as agremiações de médio porte, 
no PDT nenhum deputado se absteve de disputar, 
enquanto no PR e no PTB, 2 em cada; no PSB, PV, 
PRB e PTdoB apenas 1.

b) Montante não desprezível de deputados fe-
derais abdicou da tentativa de se reeleger por con-
ta de uma sonhada cadeira no Senado. É possível, 
e certamente foi este o caso do PT, a opção desses 
parlamentares expressou estratégias propriamen-
te partidárias em relação à Câmara Alta. De fato, 
este partido, como se vê pela tabela 1, é a principal 
agremiação a priorizar esta Casa, com 8 candidatos. 
Em seguida, o PMDB, com 5, DEM, PSDB e PP, 3 
cada. Dois deputados do PSB e do PSC seguiram o 
mesmo caminho. Sendo apenas 1 no PR, PV, PDT, 
PHS, PMN e PCdoB.

c) A taxa de retenção de deputados na Câmara 
foi de 57,8%, consistente, portanto, com o padrão 
visto, e apontado pela literatura especializada, no 
país desde as eleições de 1994. Com relação aos 5 

maiores partidos, o PP obteve o maior número de 
reeleitos, 65,8%, seguido pelo PMDB, com 62,8%. 
DEM e PSDB alcançaram os menores valores, res-
pectivamente, 55,8 e 54,7%. O PT se posiciona em 
patamar intermediário, com 59,1%. É natural ima-
ginar que o desempenho dos partidos de oposição 
nas eleições majoritárias tenha afetado a capacidade 
destes em reeleger seus candidatos, ao mesmo tem-
po beneficiando os partidos governistas. Se obser-
varmos o que ocorreu com alguns partidos médios 
e que fazem parte da base aliada à candidatura pre-
sidencial vitoriosa, vê-se que apenas o PDT, com 
53,8% de deputados reeleitos, obteve resultado infe-
rior à taxa alcançada pela Câmara como um todo. 
PSB e PCdoB se encontram em torno da média, e o 
PR alcançou impressionantes 70% na taxa de recon-
dução de seus representantes na Câmara.

resultado algo discrepante para 
o PT, com taxa de reeleitos 
significativamente abaixo dos 
principais parceiros da coali-

zão governista, é fenômeno conjuntural. Tratou-se 
de estratégia explícita de esse partido melhorar seu 
desempenho no Senado, o que levou vários de seus 
mais bem conhecidos quadros a tentarem uma vaga 
na Casa Alta. 

Vejamos agora na tabela 3 o passado imediato 
dos candidatos eleitos em 2010, mas que não faziam 
parte da Câmara no período legislativo anterior 
(2007-2010). 

Dos 221 deputados “de primeiro mandato”, ape-
nas 63 nunca exerceram nenhum tipo de cargo polí-
tico, seja no Executivo ou no Legislativo. Oitenta e 

O
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quatro exerciam algum cargo no momento prévio 
ao eleitoral, mas se viram forçados a se desincompa-
tibilizar para concorrer às eleições. Centro e trinta e 
sete não ocupavam função pública no ano eleitoral, 
embora não se possa afirmar que sejam novatos na 
política. As informações da tabela 4 ajudam a escla-
recer o ponto.

omo se viu, 84 candidatos eleitos 
à Câmara ocupavam algum cargo 
político, eletivo ou não, antes de 
concorreram a vaga como depu-

tado federal. Questão relevante consiste em saber 
como se distribui este número pelas diversas ocupa-
ções possíveis no sistema político brasileiro. Perce-
bam que a grande maioria dos ocupantes de cargos 
públicos que buscam o Legislativo federal possuía 
cargos eletivos, 72 em 84. Desses, simplesmente 54 
deixaram de disputar novo mandato para Assem-
bleias Legislativas. Secretarias estaduais e munici-
pais, por sua feita (6 postulantes em 84), não apare-
cem com grande frequência, possivelmente porque 
grande número de nomeados para tais cargos tenha, 
na verdade, se desincompatibilizado de mandatos 
legislativos e depois retornado à Casa legislativa 
para a qual fora originalmente eleito. 

Examinemos com mais detalhe na tabela 5 a 
trajetória política de deputados “de primeiro man-
dato”, entre os quais se incluem Tiririca e Romário. 
Segundo levantamento feito no currículo apresen-
tado pelos parlamentares após a posse, 137 concor-
rentes bem-sucedidos não ocupavam cargo político 
de qualquer natureza, com exceção de postos de di-
reção partidária, antes do pleito de 2010. Não obs-

tante, o mesmo currículo permite observar que, na 
categoria cargos eletivos, temos que nada menos do 
que 25 já haviam ocupado cadeiras na própria Câ-
mara em algum momento prévio de sua vida públi-
ca, 21 já exerceram mandato de deputado estadual, 
21 como vereador e 7 como senador. No ramo Exe-
cutivo, temos 27 ex-prefeitos e 9 ex-governadores. 
Dos 137, 73 nunca lograram obter mandatos eletivos. 
Na categoria cargos não eletivos, secretários estadu-
ais foram 19 e municipais, 15, com 2 ex-ministros. 

O mesmo exercício pode ser feito com os 84 
que exerciam algum mandato, com exceção do car-
go de deputado federal. Tal como a tabela 6 indica, 
temos 3 ex-senadores, 3 ex-deputados federais, 60 
ex-estaduais e 35 ex-vereadores. No ramo executi-
vo e eletivo, 1 ex-governador e 18 ex-prefeitos. No 
ramo não eletivo, 19 ex-secretários estaduais e 20 ex-
-secretários municipais. 

Maneira alternativa de analisar o fenômeno 
consiste em observar o que ocorre no interior da 
Câmara. Qual a inserção dos novatos na estrutura 
de poder da Câmara? Teriam sido os deputados de 
primeiro mandato indicados, eleitos ou agraciados 
com algum posto de poder intramuros? Dois cargos 
nos interessam mais de perto. O de líderes partidá-
rios e presidentes de comissões. Se o que se viu até 
aqui foi a baixa probabilidade de algum candidato, 
sem qualquer inserção prévia no mundo político 
partidário, lograr êxito na empreitada de conquistar 
um mandato de deputado federal, constata-se agora 
que simplesmente nenhum dos líderes partidários 
eleitos pelas respectivas bancadas, em fevereiro de 
2011, exercia mandato na Câmara dos Deputados na 
legislatura anterior, de 2007-2010. Rigorosamente 
todos os atuais líderes partidários foram reeleitos, 
conforme a tabela 7.
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partidários eleitos 
pelas respectivas 
bancadas, em 
fevereiro de 2011, 
exercia mandato 
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Deputados na 
legislatura anterior

Tabela 8

Presidentes de comissões 
permanentes eleitos e reeleitos

 Nº de 
Presidentes comissões

Eleitos 3
Reeleitos 15
Total 18

Tabela 7

Atuais líderes partidários reeleitos

Partido  Líder Eleito ou 
  Reeleito

PT Paulo Teixeira RE

PMDB Henrique Eduardo Alves RE

Bloco PSB, PTB, PCdoB Ana Arraes RE

Bloco PR, PRB, PTdoB,  
PRTB, PRP, PHS, PTC, PSL Lincoln Portela RE

PSDB Duarte Nogueira RE

DEM Antonio Carlos Magalhães Neto  RE

PP Nelson Meurer RE

PDT Giovanni Queiroz  RE

Bloco PV, PPS Sarney Filho RE

PSC Ratinho Junior  RE

PMN Fábio Faria RE

PSOL Chico Alencar RE
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O mesmo acontece com os presidentes de co-
missões permanentes. Das 18 atualmente em funcio-
namento, 15 presidências foram dadas a deputados 
reeleitos e apenas 3 para novatos (tabela 8).

De maneira geral, portanto, o que os dados in-
dicam é que não existe recrutamento sistemático de 
outsiders para a Câmara dos Deputados. Em outras 
palavras, Tiriricas e Romários são eventos raros em 
nosso Legislativo. Ao contrário, a tendência é a de 
tornar o Legislativo federal lócus quase exclusivo 
de políticos detentores de mandatos de orientação 
partidária, como são os eletivos, para os dois ra-
mos (Executivo e Legislativo) e alguns não eletivos, 
como os cargos de secretaria estadual, municipal e 
ministérios. Tendência igualmente presente é a de 
usar a Câmara dos Deputados como plataforma de 
lançamento para voos mais ambiciosos cujo escopo 
é a eleição para cargos executivos no âmbito esta-
dual ou local. 

eputados federais, por certo, ar-
riscam candidaturas a postos de 
aquisição mais árdua, como uma 
prefeitura municipal e a governan-

ça estadual. Continuam ademais a aceitar indicações 
para secretarias estaduais e municipais, e, evidente-
mente, a postos ministeriais, verdadeiro sonho dou-
rado para 99% de nossos congressistas. Contudo, as 
taxas de reapresentação, de reeleição nas eleições de 
2010, e o perfil dos que entraram na Câmara após o 
pleito denotam claramente que a cadeira de depu-
tado federal é objeto de acirrada, além de reiterada 
disputa entre políticos profissionais. Por conseguin-

te, não é verdade que, uma vez no Legislativo fe-
deral, os profissionais da política direcionem suas 
energias basicamente para a conquista de postos 
alternativos de intervenção na vida pública. Como 
vimos, ex-governadores, ex-prefeitos, ex-ministros, 
ex-deputados estaduais, e, sobretudo, deputados fe-
derais reeleitos são constantemente atraídos para a 
Câmara Baixa. 

Em uma palavra, um Legislativo de fácil aces-
so, entrópico e para onde qualquer “palhaço” pode 
ascender, caracterização que emerge da cobertura 
rotineira do Congresso, longe está de espelhar o 
processo eleitoral brasileiro, sobretudo se olhar-
mos para o perfil dos que se tornam nossos repre-
sentantes.

a impOrtância dOs tiriricas e a lista aberta

A democracia, em vários países europeus, en-
contra-se abalada por conta de forte crise de re-
presentação. Eleitores se veem insatisfeitos com os 
governantes atuais, contudo, não enxergam alter-
nativas disponíveis no sistema partidário de modo 
a canalizar tal insatisfação em opções democráti-
cas e viáveis em termos de agenda de políticas. O 
espectro do neofascismo ronda a Europa a olhos 
vistos, sendo que o eleitor não radicalizado e fiel 
à cultura da tolerância e do pluralismo esbarra na 
falta de oxigenação dos partidos que tradicional-
mente controlam as coalizões governamentais. Na 
América do Sul, países como Venezuela e Bolívia 
vivenciaram fortes crises de instabilidade por conta 
do enorme abismo que acabou se abrindo entre as 
demandas mais urgentes da população e a prática 
dos partidos que há anos vinham se revezando no 
governo. Uma característica comum aos diversos 
países da Europa cujos sistemas partidários vivem 
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crise de representatividade e aos países sul-america-
nos que ainda enfrentam sintomas de instabilidade 
é a adoção do sistema de lista fechada para a defi-
nição de candidaturas dos partidos nos pleitos para 
o Legislativo. 

o Brasil, como acabamos de ver, 
sintomas de oligarquização da 
competição política para o Parla-
mento são visíveis, porém, conta-

mos com importante mecanismo de oxigenação da 
vida partidária: a lista aberta nas eleições proporcio-
nais. Utilizamos, desde 1945, esse sistema, mediante 
o qual decidimos, nós eleitores, não apenas qual o 
partido de nossa preferência, mas também qual o 
candidato que queremos ter como dono da cadeira. 
Duas qualidades desse formato de lista são, em par-
ticular, preciosas:

a) Oferece ao eleitor a oportunidade de subs-
tituir líderes nos partidos de sua preferência. Se 
porventura facções dominantes dentro dos princi-
pais partidos adotam postura e políticas para além 
daquilo que é tolerável, novos quadros podem ser 
alçados para o direcionamento do partido por meio 
de mecanismo automático de coordenação ente 
eleitores e candidatos, qual seja, o voto nas urnas;

b) O voto e, eventualmente, a eleição de candi-
daturas bizarras cumprem o importante papel de 
informar aos líderes o grau de insatisfação da po-
pulação com o atual perfil de políticos, assim como 
seus códigos de conduta e políticas perseguidas. 
Serve, assim, a lista aberta, como uma espécie de 

termômetro cuja finalidade seria “medir” o humor 
do eleitor comum vis-à-vis as linhas seguidas pelos 
líderes dos partidos predominantes.

Eis aqui a importância de candidaturas como a 
de um Tiririca, Clodovil, Romário e outros tantos, 
não tão bem-sucedidos na coleta de votos. Sinalizar 
para os líderes insatisfação, indiferença ou revolta 
mediante o mecanismo do voto é ainda o melhor 
método para engendrar mudanças políticas signifi-
cativas no contexto da democracia. Por intermédio 
delas, vai se medindo o quanto os eleitores se veem 
distantes do quadro dominante da política. O me-
canismo da lista aberta é vital nesse sentido.

O Brasil tem obtido conquistas importantes no 
que concerne à estabilização de seu processo demo-
crático. O perigo que hoje nos ronda não é o da en-
tropia e excesso de inclusão, ao contrário, o que hoje 
nos atinge é a virtual monopolização pelos partidos 
na oferta do perfil de candidaturas com mínimas 
condições de sucesso nas urnas. Portanto, a eleição 
de Tiririca deve ser vista como sintoma de força, 
capacidade de renovação e importante remédio 
contra esclerose, doença que vem matando aos pou-
cos a democracia em países até muito pouco tem-
po considerados, por acadêmicos e a grande mídia 
nativa, exemplares quase que perfeitos de sistemas 
democráticos. •

>> Este artigo é versão resumida e modificada de paper prepa-
rado para o seminário “Desafios do Poder Legislativo”, pro-
movido pela Câmara dos Deputados, em março de 2011.

O articulista é professor do Instituto de Estudos Sociais e Po-
líticos (IESP) da UERJ, onde coordena o Núcleo de Estudos 
sobre o Congresso (NECON/IESP/UERJ), e presidente da As-
sociação Brasileira de Ciência Política (ABCP).

fsantos@iesp.uerj.br
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stá em curso uma deserção das 
fileiras marxistas? As ideias 
de Marx estão mofadas ou es-
maecidas pelo tempo e pelas 
circunstâncias da realidade? 
Um marxismo puro estaria 
sendo substituído por outro, 

mais indefinido e menos legítimo (ou ainda por vá-
rios outros diferentes marxismos)? Um marxismo 
vulgar, bastardo e fragmentado ocuparia o lugar de 
um marxismo fundamentalista original? Respostas 
a tais perguntas não são fáceis de serem respondi-
das porque não há respostas claras, nem facilmente 
percebidas. E o mais importante: buscar Marx dessa 
maneira dificilmente nos leva a bons endereços. 

É possível hoje identificar um partido marxista 
influente no governo, o PCdoB. Trata-se, aliás, de 
uma influência que resiste ao tempo, que gerou in-
clusive um presidente da Câmara, o deputado Aldo 
Rebelo, e de um partido com ambições certamente 
maiores. Temos também um movimento social de 
presença permanente, de adesão marxista, que é o 
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
-Terra), e todas as suas articulações correlatas, como 
a Via Campesina, têm orientação marxista. A União 
Nacional dos Estudantes, a UNE, está sob o contro-
le do PCdoB há bastante tempo. Vemos publicações 
nas bancas de revistas dedicadas a Marx. Não nos es-
queçamos de mencionar os agrupamentos marxistas 
no interior do PT, uma esquerda marxista presente 
no partido que está no governo há quase 10 anos. 

Esse mesmo Marx, no entanto, aparece fraco 
na grande intelligentsia, na qual tem uma presença 
empalidecida, especialmente se comparada a algu-
mas décadas atrás. Ao mesmo tempo, os grupos que 
citei são inteiramente distintos uns dos outros, com 
estratégias e suportes teóricos muito diferentes en-
tre si. Em outras palavras, o marxismo já foi muito 
mais presente na grande intelectualidade brasileira. 
Ele foi forte sobretudo nos anos 40 e 50. Naquele 
momento, havia uma articulação relevante entre 
classe operária, intelectuais, elites políticas, sociais 

e também militares, que credenciavam o marxismo 
a pensar numa forte participação no governo para a 
realização de um programa de reformas profundas. 

Volto ao contexto atual com dois exemplos ci-
tados: o PT e o MST. Pode-se afirmar que o PT é um 
partido de esquerda, que contém agrupamentos de 
orientação marxista. No entanto, isso não se traduz 
numa orientação marxista efetiva. Definitivamen-
te o PT não é um partido de orientação marxista 
nem classista. Exibe um nacional-desenvolvimen-
tismo de cunho social-democrata desde o segundo 
mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e continuado pela presidenta Dilma Rousseff. En-
quanto isso, o MST invade uma grande fazenda de 
um dos maiores produtores de suco de laranja do 
mundo, ocupa o Ministério da Fazenda, tem uma 
presença também ministerial, faz suas pressões, mas 
tudo isso não se traduz numa promessa de ruptu-
ra ou de mudança de hegemonia. É uma agenda 
que não está em questão. E, se estivesse, seria uma 
orientação muito particular da tradição marxista. 
Essa tendência, porém, não significa dizer que não 
haja grupos ou intelectuais do PT que tenham essa 
compreensão marxista. Eles sabem o que fazer com 
a disputa por hegemonia, com as grandes alianças, 
com a articulação de setores subalternos, permitin-
do-lhes certa liberdade de movimento, mas com 
limites bem definidos. Porém, ninguém dirá que se 
trata de um governo de orientação marxista, pois 
contraria de forma escandalosa os fatos. 

O paradoxo atual é que o marxismo crescen-
temente vem perdendo força de atração. O fato de 
a explicação de Marx sobre o fim de o capitalismo 
estar cada vez mais presente no debate econômico 
atual não quer dizer que marchamos para o colap-
so do capitalismo. Estamos vivendo crises cada vez 
mais profundas e com intervalos cada vez meno-
res. Imergimos numa crise que cabe integralmente 
no Livro III de “O Capital”. Assim como houve a 
grande intervenção keynesiana nos anos 30, preci-
samos de uma grande intervenção agora, nas cir-
cunstâncias de hoje – uma intervenção fundamen-
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talmente de natureza política. No meio dessa névoa 
em que nos encontramos, uma potência emergente 
é a China. Trata-se de um país de orientação mar-
xista, é fato. No entanto, é também a melhor ad-
ministradora do capitalismo hoje. Outro paradoxo.

Esse contexto pode gerar uma certa confusão 
sobre no que se transformou o marxismo. Há de 
tudo, inclusive no Brasil. Desde que o Partido Co-
munista Brasileiro, de Luis Carlos Prestes, perdeu 
a hegemonia da esquerda e foi ultrapassado pelo 
PT, houve uma pulverização, uma vulgarização e 
uma bastardização do marxismo no Brasil. Apare-
ceram outras formas de apropriação de Marx e do 
marxismo, um mercado aberto que não comporta 
leituras hegemônicas. O próprio Marx dizia que ele 
não era marxista. Seu pensamento e sua obra são 
muito complexos, mas o endereço da obra é bem 
definido: estudar as leis econômicas do capitalismo. 
A crise contemporânea mostra que boa parte dos 
seus argumentos tinha fundamento. A economia 
formal está inteiramente desvinculada do sistema 
financeiro, gerando crises sucessivas e fundamen-
tais. Crises estas que se corrigem, como prova-
velmente esta em curso será corrigida. Mas com 
grandes custos. E com aumento da incapacidade 
de ordenação do político, do social, do econômico. 
Com o esfacelamento da ideia do automatismo do 
mercado. Confiou-se em demasia no automatismo 
do mercado. O estado atual da crise apresenta-se de 
tal forma que os remédios prescritos por Keynes já 
não dão conta e abre-se a necessidade de uma coor-
denação cada vez mais internacional. Não diria que 
o capitalismo encontrou seus limites, mas ele pre-
cisa de permanente administração para se autorre-
produzir. Sem uma administração bem-feita estará 
sempre sob o risco de ruir. Esse contexto não deixa 
de alterar a influência que Marx exercia. Remove o 
caráter triunfal do capitalismo.

É possível que dessa crise saia, ao contrário, o 
fortalecimento do capitalismo. A crise deflagrou o 
equívoco da ausência da regulação, algo que pode 
ser incorporado diante da experiência recente. Não 
se diz aqui que estamos numa crise terminal. O eco-
nomista Nouriel Roubini, o único que acertou em 
cheio na identificação da crise atual, escreveu um 
artigo recente (“Is capitalism doomed?”), no qual 
lembra que esta não é a crise final do capitalismo. 
Roubini lembrou que Marx estava certo quando 
disse que a globalização, a louca intermediação 
financeira e a redistribuição de riqueza do traba-
lho para o capital poderiam levar o capitalismo à 
autodestruição. Mas essa não é a crise final, diz o 
economista, se não houver intervenção forte e co-
operação internacional. Ou seja, os Estados-nação 
vão ter de regular o sistema. 

O capitalismo com que Marx se confrontou 
tinha uma manifestação hegemônica que hoje está 
longe de ter. Quando examinou a Índia, num texto 
célebre e muito criticado por ser considerado eu-
rocêntrico (O domínio britânico na Índia), Marx 
lamentava a miséria que as indústrias têxteis pro-
duziam no país, na medida em que desorganizavam 
a produção manufatureira local. Mas, ao mesmo 
tempo, entendia que essa intervenção do mercado 
indiano era civilizatória, pois tendia a tirar a Índia 
da tradição dos seus cultos passados. Esse domínio, 
portanto, exibia uma dupla face: intensificava a mi-
séria de um lado e trazia a Índia para a civilização. 
Essa visão triunfalista do capitalismo não pode ser 
mais identificada no presente. Ninguém tem a pre-
tensão de dizer que, com o avanço do capitalismo, 
será possível levar à civilização. Levará, isto, sim, à 
miséria.

O pensamento de Marx está congelado nos li-
vros que escreveu. Mas a apropriação pelo Orien-
te impôs uma inflexão muito forte às suas ideias. 
Marx imaginava, por exemplo, que a passagem para 
o socialismo dependeria de uma certa maturidade 
do desenvolvimento das forças produtivas. Seria 
necessária uma contradição entre forças produtivas 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

96

INTELIGÊNCIAI N S I G H T

96

e meios de produção. Mas o Oriente disse “não”. 
E fez a revolução pelo atraso. A Rússia, afinal, era 
um país retardatário. A China e o Vietnã também. 
O cenário desse pensamento emigrou das grandes 
cidades e das fábricas para o campo, as guerrilhas, 
Cuba... Não se pode negar a evidência de que os 
partidos marxistas revolucionários não estão mais 
presentes no mundo, pelo menos não na acepção 
clássica de revolução. O marxismo e os marxistas 
estão presentes, isto, sim, numa social-democracia 
branda, no reformismo, no PT. 

O PT traiu Marx? Fernando Henrique Cardoso 
traiu Marx? Partidos marxistas como PSOL e PSTU 
traíram Marx? A pergunta a fazer é: de qual marxis-
mo estamos falando? Citei alguns partidos marxis-
tas, mas e daí? Perdeu-se o fundamentalismo mar-
xista, mas onde está o fundamentalismo marxista? 
Na ideia de revolução? Hoje a revolução é outra. 
Qualquer marxismo é marxismo para a autoidenti-
ficação de um marxista. O problema é saber quais 
dessas ideias a sociedade seleciona. O PSTU está aí, 
mas não tem uma ideia selecionada, nem selecioná-
vel, pela sociedade. Ficará no limbo quanto tempo 
durar o partido. Ao PSOL digo o mesmo. Mesmo o 
PCdoB esconde a sua identidade marxista, que fica 
apenas no registro formal. Não vai às ruas. 

Tudo isso, porém, não quer dizer que não só 
o diagnóstico de Marx, mas algumas das ideias se-
minais que ele lançou não estejam presentes entre 
nós. A internacionalização do Estado por parte da 
sociedade civil encontra assento na teoria marxista, 
expressa por meio de um dos seus maiores expoen-
tes, Antonio Gramsci. Com uma influência intelec-
tual relevante, ele teve uma enorme passagem pelo 
mundo da periferia, incluindo o Brasil, e viu o pro-
cesso de revolução em outro registro que não o ca-
tastrófico, o da intervenção fulminante, como nas 
experiências de 1789 e 1917. Gramsci viu o processo 
de forma mais distendida, uma lenta passagem para 
o socialismo. Hoje, porém, não há mais uma cen-
tral marxista como havia no mundo do marxismo 
até a queda do Muro de Berlim. Havia um Vatica-
no que coordenava as ações desse mundo e fornecia 
cursos de homogeneização para os diferentes países 
e seus seguidores. Esse Vaticano acabou. Deixou de 
ter circulação, e o pensamento que ficou como re-
ferência histórica, cultural, moral e política vai se 
esmaecendo ao longo do tempo. Resta um senti-
mento de anacronismo ou nostalgia. 

Acredito que a grande complicação foi o fato 
de a revolução socialista ter vencido num país re-
tardatário. Para Marx, isso foi completamente ines-
perado. Ele pensava a revolução na Inglaterra, nos 
Estados Unidos, na Alemanha. Marx só concebia a 
revolução num país retardatário se imediatamente 
seguida de uma revolução no Ocidente. Caso contrá-

Os marxistas 
estao presentes numa 
social-democracia 
branda, no reformismo, 
no PT
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rio, não seguraria. No caminho russo, Stalin acabou 
sendo o resultado. O caminho de Marx aponta para 
uma associação de indivíduos livremente organiza-
dos, seu objetivo antropológico. Imaginava fazer isso 
a partir da história acumulada do Ocidente. Mas a 
revolução começou num lugar muito atrasado, feita 
de cima para baixo por um Estado controlado por 
um partido. Foi derrotada a ferro e fogo.

Fernando Henrique Cardoso nunca foi revolu-
cionário nem marxista. Fez alguns estudos, pegou a 
franquia marxista durante alguns anos, mas nunca 
foi propriamente marxista. No Cebrap, víamos ali 
um grupo de intelectuais social-democratas, que 
viviam também uma aflição muito determinada, 
que era o constrangimento da época. O constran-
gimento até fez com que gato passasse por lebre, 
mas Fernando Henrique não fez sua carreira pela 
esquerda. Não se apresentou como homem de es-
querda. Como jovem intelectual até que sim, mas 
sempre com uma marca muito ampla e modera-
da. Mas talvez tenha flertado, ou namorado, com o 
mercado mais do que se podia imaginar. 

O próprio Lula também não chegou à Presi-
dência pela esquerda. A Carta aos Brasileiros já 
mostrava que não. Também nunca teve uma adesão 
de esquerda bem definida. Conheci-o quando ele 
era secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Bernardo. Era 1974, num ato importante 
comandado pelo presidente do sindicato, Paulo Vi-
dal, um homem que queria tirar o sindicalismo dos 
seus núcleos de Estado e buscar um sindicalismo de 
empresa, capaz de ir para o território da negocia-
ção. Havia muita gente no ato, destinado a discutir 
a criação dos delegados de fábrica. Fiquei muito 
impressionado com a forma com que Paulo Vidal 
controlava aquela assembleia e mais ainda com o 
Lula. Era uma pessoa de simpatia efetivamente ir-
radiante, que comunicava com grande energia. Mas 

aquele não era o mundo da esquerda operária. Era 
um mundo muito particular, de novas empresas 
que se haviam instalado no ABC. 

O outro mundo, do Rio de Janeiro, era o das 
velhas empresas articuladas ao Estado. Como a 
História mostrou, daquele mundo particular sa-
íram grandes líderes sindicais envolvidos com o 
mundo da política. Até ali a hegemonia era do PTB 
e do PCB. Depois dali surgiu um bicho novo que 
mudou a vida sindical brasileira. Lula se transfor-
mou na referência de todo o sindicalismo, pelas 
circunstâncias do momento, pela enorme capaci-
dade que tinha de persuasão e porque seu discurso 
não apresentava arestas. Ele não pretendia mudar o 
mundo, nem prometia acabar com a propriedade 
privada. Defendia, isto sim, o aumento do salário 
do trabalhador e a melhoria de suas condições de 
vida. Com isso, conseguiu reunir sindicalistas de 
todos os tipos, os comunistas e a esquerda católica. 
Eu o vi discursar contra a presença de intelectuais 
no meio sindical e ser aplaudido pelos intelectuais, 
algo extraordinário. 

Mas Lula não podia fazer política só com esse 
mundo vago das simpatias. Precisava de profissio-
nais, e a extrema esquerda deu isso a ele. Eu era 
especialista em movimento operário sindical e de-
batia com essa extrema esquerda. E via que ela era 
revolucionária ao limite. Gente como o José Dirceu 
estava ali para implantar o programa dessa extrema 
esquerda revolucionária. Aos poucos Lula afirmou 
a sua hegemonia e os atritos foram vencidos. Mas 
Lula sempre precisou desses grupos políticos pro-
fissionalizados, tanto que nunca cortou esse mun-
do. Sabe que só pode sobreviver com ele, porque 
lhes dão a estrutura permanente de mobilização. O 
resultado é o PT, um partido que jamais pôde ter 
um compromisso com alguma ideia mais definida 
de revolução. •

>> Depoimento a Luiz Cesar Faro e Rodrigo de Almeida.

O articulista é professor do Departamento de Sociologia e Po-
lítica da PUC-Rio.
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O mundo 
é este:
caminhando
pela Rua do Ouvidor
você comenta
e me mostra
a sequência de lojas
e de ares-condicionados
De repente
vem este bafo frio
na pele do braço
um vento intermitente
como um pisca-pisca alerta

A rua era aquela
a antiga
que a gente leu 
um dia
nas páginas
do Machado

Mas a rua
agora 
é esta
são estas lojas
e o ar-condicionado
bafejando frio
na calçada

Lembra do Kafka?
Ele coçava
a têmpora esquerda
e era garçom naquele bar
– Brasil?
na Praça San Sebastian
onde hoje à tarde
uma velha negra
cabelos puxados na nuca
cantava um samba alegre
e pensamos que fosse
a Elza Soares

O mundo 
é este 
– “no fundo,

as palmeiras
como caracteres chineses
desarrumados”
Aquele telhado
comprido
que parecia
um trilho de trem
indo até uma estranha torre 
para acabar no Aterro

Pensei depois
neste quadro:
o pitoresco do
morrinho 
com luzinhas na cintura
o petroleiro assentado
sobre as águas
escuras
e os procedimentos de 
porta

Uma vontade de imitar
a paisagem
uma tristeza bruta

O avião arremeteu
com o vento de cauda
foi tudo tão rápido
como 
aquela mulher
cantando
A Rua do Ouvidor
estreita
A pista 
estreita 
do Santos Dumont
aquela pequena fábula
que li durante a viagem
um conto
estreito
e as paredes
convergindo
vertiginosas
uma em direção
à outra.

Novo beco
p/ Monodrama

Recuo um pouco
para ver melhor, 
enquadrar a janela 
que se desenquadra
no fundo da loja,
mas é 
numa das folhas da madeira
abertas de par em par
que o sol investe
com toda intensidade
jogando o resto
para a sombra:
fica somente este amarelo
no seu último grito
de cor
para depois
tudo se dissolver
nas lindes do verde, 
no musgo da pedra,
no olho cego
da estrada
que engole tudo,
até o desejo de voltar.

Três irmãos
p/ Interior via Satélite 
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uas historietas, não 
mais que duas his-
torietas com um ho-
mem magro, olhos 

cavados e voz roufenha. Ambas 
pinçadas de um repertório “bru-
tal” – vocábulo de sua preferên-
cia –, elas retratam a paixão pelos 
extremos, característica da perso-
nalidade crepitante do economis-
ta Arthur Candal, que nos deixou 
recentemente. Em uma delas, 
Candal encontra o ex-ministro 
João Paulo dos Reis Velloso, de 
quem foi um dos principais co-
laboradores nos primórdios do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). Rememoremos 
que, nos idos da década de 60, 
Velloso tinha contratado Candal 
a despeito das recomendações 
contrárias da área militar, devi-
do ao seu passado “comunista”. 
Pulamos para o século XXI. Can-
dal encontra Velloso no Centro do 
Rio de Janeiro e o provoca com 
um chiste: “Ô, Velloso, não era 
verdade que eu era de esquerda, 
conforme a tigrada dizia. Eu era 
de extrema esquerda.” 

Início da década passada, 
Candal vai a Nova York para, 
entre outros compromissos, en-
contrar o economista Alberto 
Fishlow, estudioso da economia 
brasileira, seu amigo de velhas 
jornadas. Em uma mesa de res-
taurante, Fishlow arrisca uma 
tirada: “Candal, quem te viu e 
quem te vê. Você migrou da es-
querda para a direita com uma 

ênfase admirável.” A resposta 
veio na lata: “Que direita o quê? 
Estou na extrema direita. Onde 
tiver extrema eu estou, só me 
equilibro na ponta.”

Arthur, “o petroquímico” – 
alcunha provinda da sua histó-
rica identificação com o setor –, 
foi gaúcho, irascível (que o diga 
a não menos irascível professo-
ra Maria da Conceição Tavares), 
amante do scotch on the rocks 
(com muito, muito gelo) em do-
sagens industriais, rigoroso nos 
números e detalhes, brigão, pra-
ticante de tiro ao alvo – quase 
praticou o tiro no outro, sacan-
do a arma contra Carlos Alberto 
Paes Barretto, ex-presidente da 
Petroquímica União, em uma 
festa dos Moreira Salles –, ami-
go dos amigos mesmo tomando 
risco de vida (Pedro Malan que o 
diga), aluno de Anatole Kaletsky 
(os dois apostaram quem tomava 
mais vodca em um balcão de bar, 
durante um réveillon em Varsó-
via), autor do lendário diagnósti-
co sobre o déficit de industriali-
zação no Brasil (que o diga Reis 
Velloso, novamente), o mais alu-
cinantemente criativo entre os 
tecnocratas que se destacaram na 
modernização do país (que o diga 
o ex-ministro Pratini de Moraes), 
um dos polemistas prediletos do 
professor Mario Henrique Simon-
sen – com quem discutia assuntos 
tão diversos quanto astronomia e 
testicocefalia –, um dos mentores 
do desenho da indústria química 

nacional (que o diga o empresá-
rio Paulo Cunha), neurótico as-
sumido, divertidíssimo, gremista, 
frequentador de carteirinha da 
churrascaria Porcão, na Barra da 
Tijuca, professoral, dono de uma 
didática única em que ele perma-
nentemente lembrava ao aluno 
da sua ignorância (mas, no final, 
funcionava e era engraçado), um 
verdadeiro azougue e... entusias-
ta de primeira hora da revista In-
sight-Inteligência, a quem honrou 
com sua presença no Conselho 
por mais de 13 anos e com toques, 
tiques, broncas, pautas e artigos 
seminais. 

Ele não se iria sem deixar a 
última dose para os amigos que 
sempre se embriagaram com sua 
exuberância intelectual. Em ou-
tubro de 2008, com a crise finan-
ceira norte-americana já estilha-
çando o resto do mundo, Candal 
produziu um position paper so-
bre o cenário, com notas sobre 
o futuro da economia mundial. 
Entregou uma cópia à direção 
editorial desta revista, em con-
fiança, pois o documento tinha 
sido feito mediante estipêndio do 
contratante. A análise exclusiva 
do nosso economista-símbolo 
(mercurial, brilhante, sem papas 
na língua e sempre pronto para 
a briga) pode ser lida nas pró-
ximas páginas desta edição. Os 
três anos que se passaram des-
de então sequer arranharam sua 
atualidade. É single malt para 
sofisticadas degustações.

D
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ós estamos vivendo a maior crise econômi-
co-financeira dos últimos 80 anos, não só 
em termos de abrangência geográfica, como 
em termos de intensidade e complexidade. 

Inicialmente, alguns aspectos dessa crise necessitam de escla-
recimentos. Ainda que sua escala seja mundial, essa é uma 
crise americana, que foi exportada por meio de instrumen-
tos financeiros exóticos, mal-entendidos por seus emissores, 
e quase totalmente opacos para seus compradores finais, que 
compravam um “pacote” indefinido, caracterizado por um 
grau de uma empresa avaliadora (Rating Agency).

Normalmente, devido ao conflito de interesses, já que 
essa empresa acumula as funções de consultoria e de avalia-
ção, a classificação variava ente A e AAA.

Basta lembrar o caso da AIG, que, menos de um mês 
antes de ser absorvida pelo Tesouro americano, gozava de 
uma classificação AA, a segunda melhor.

econômico-financeira mundial

Arthur Candal

Breves considerações sobre a

EUREKA

Economista
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Esses instrumentos eram, em 
geral, MBS (Mortgage-Backed Secu-
rities), assumindo a forma de CDOs 
(Collateralized Debt Obligations) e 
CDSs (Credit Default Swaps), que 
são títulos de seguro, que garantem 
a total liquidez dos CDOs.

Os CDOs, que são o persona-
gem central dessa história, são tí-
tulos vendidos pelo originador do 
crédito (hipotecário, cartão de cré-
dito, automóvel etc.), que, por inter-
médio de uma comissão, transfere 
o risco de recebimento do crédito 
para outra instituição financeira.

Até 1990, o originador do em-
préstimo o mantinha em carteira, 
em relação comercial com o seu de-
vedor, assumindo a totalidade dos 
riscos de inadimplência.

Esses títulos são, em geral, com-
postos de vários riscos individu-
ais, heterogêneos em qualidade de 
garantias, que são empacotados, e 
recebem uma identificação (código 
com letras e números).

A instituição financeira que 
compra do originador confia na di-
luição de riscos, na hipótese da baixa 
probabilidade – infelizmente real – 
da ocorrência de crises simultâneas 
e sistêmicas; no rating do emissor; e, 
em caso de dúvidas, na compra de 
um seguro de crédito (CDS) de ou-
tra instituição financeira ou segura-
dora (v.g. AIG).

Esse tipo de raciocínio se repete 
em cada etapa a que uma dessas ope-
rações pode dar origem. 

A explosão da bolha imobiliá-
ria forneceu a dimensão sistêmica, 

improvável, mas certamente pos-
sível, que destruiu os três pilares 
dessas operações, conhecidas como 
“derivativos”.

O
fato de que esses pa-
péis foram vendidos 
para a Europa, o Ja-
pão, a China etc., e 

que em alguns mercados, como In-
glaterra e Espanha, os fundamentos 
do mercado imobiliário já eram frá-
geis, aumentou e ampliou sua inten-
sidade e a rapidez do seu contágio, 
no que foi ajudado pela internet.

A consequente volatilidade dos 
preços dos ativos em geral – imó-
veis, ações, bens etc. – ampliou o 
impacto da crise para os chamados 
hedge funds e para o setor real da 
economia, por meio não só da crise 
de liquidez, isto é, retração do cré-
dito aos consumidores e às empre-
sas, como da redução de preços de 
bens e de ativos fixos e financeiros, 
que alicerçavam as suas decisões de 
consumo e investimentos.

As condições de uma “tempes-
tade perfeita” estavam sendo, pouco 
a pouco, preenchidas.

Essa é uma crise de solvência e 
não, apenas, uma crise de liquidez.

Ainda que, na prática, a distin-
ção entre “insolvência” e “iliquidez” 
seja complicada, dependendo, entre 
outras coisas, do período considera-
do para a liquidação dos instrumen-
tos de crédito, do tipo de instituição 
envolvida (bancos comerciais, em-
presas não financeiras, famílias etc.) 
e do grau de destruição da riqueza 

envolvida, existem indicações que 
favorecem a adoção do conceito de 
insolvência para essa crise.

A queda de valor nos ativos reais 
e financeiros americanos, no último 
ano, menos 46% no índice S&P 500, 
e nos últimos dois anos, menos 20% 
nos imóveis residenciais, sugere que, 
em um prazo razoável, as garantias 
por trás dos derivativos não serão 
suficientes para que sejam honrados 
os débitos contraídos. 

O “empoçamento” dos créditos 
bancários, mesmo depois da forte 
injeção de recursos do Fed e do Te-
souro nessas instituições, sugere uma 
crise de confiança só compatível 
como uma percepção de potencial 
insolvência, não só das instituições 
financeiras (intrabancárias), como 
de várias empresas do lado real da 
economia (automobilísticas, aéreas, 
de construção civil, varejo etc.).

Se isso for verdade, a solução 
passa por forte capitalização das 
instituições financeiras ameaçadas e 
a simultânea destruição da riqueza, 
que não só reduza a demanda por 
créditos contra essas instituições, 
como permita que elas limpem os 
seus balanços dos chamados “crédi-
tos tóxicos” e não recuperáveis, em 
um horizonte de tempo economica-
mente relevante.

Essa destruição de riqueza in-
troduz alguns problemas sérios na 
análise da atual crise. Não se sabe o 
volume de riqueza a ser destruída (o 
Mico), nem onde ele se localiza (o 
Mico, outra vez). Isso introduz uma 
dimensão de insegurança e volatili-
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dade que pode levar a uma situação 
de indefinição de políticas comer-
ciais das empresas e econômicas dos 
governos.

Ao mesmo tempo, a comple-
tação da necessária destruição de 
riqueza requer um tempo relativa-
mente longo, e impossível de definir 
a priori, só revelado após a sua eli-
minação dos balanços das entidades 
afetadas.

Finalmente, embora se saiba que 
a destruição de riqueza afeta negati-
vamente o consumo das famílias e o 
investimento das empresas, e tanto 
mais quanto maior a sua dimensão, 
não temos uma função que relacio-
ne qualquer valor dessa destruição, 
supondo poder defini-la, como seu 
impacto no consumo e no investi-
mento.

Isso significa que não se podem 
prever, com segurança, a extensão 
e a intensidade da crise econômica 
que virá!

As principais características da 
atual crise são, pois, a forte perda 
de confiança e a indeterminação dos 
prognósticos.

Gênese da crise

Em verdade, os Estados Unidos 
estavam gestando duas diferentes 
crises econômicas. Uma era a crise 
externa, bem documentada e pre-
visível, representada pela progres-
siva deterioração de suas variáveis 
externas – balanço comercial em 
mercadorias e serviços não fatores, 
balanço em contas correntes e ativo/

passivo líquido externo – processo 
que se inicia em 1980, com muitas 
oscilações, e se acelera intensamente 
a partir do ano 2000. 

R
egistre-se também uma 
crise interna e financei-
ra, inadequadamente 
chamada de subpri-

me, cuja gestação tem pelo menos 
20 anos, acelerando-se nos últimos 
oito a 10 anos e se manifestando, nos 
seus primeiros indicadores, de 2006 
em diante. A partir de 2000, a con-
vergência de políticas monetárias e 
fiscais expansivas garantiu o agrava-
mento da crise.

As duas crises têm origens co-
muns. Uma delas é a forte queda da 
poupança líquida das famílias e do 
governo, o que, junto com a expan-
são de seus gastos a taxas superiores 
às do PIB, conduziu a seu endivida-
mento explosivo (Profligacy). Outra 
motivação é a sua convivência com 
uma política monetária e de crédito 
fortemente expansiva, que permitiu 
que as condições descritas se con-
cretizassem, originando a primeira 
Bolha Imobiliária (1990-1991) e a 
Bolha Tecnológica (2000).

Deve ficar claro que, sem 
uma política monetária expansi-
va, não se materializam bolhas de 
qualquer tipo, nem endividamentos 
exagerados.

Aqui param as semelhanças en-
tre as duas crises.

A primeira diferença diz respei-
to à previsibilidade da crise externa, 
cuja eclosão era esperada para 2010-

2015, pela simples razão de que ela 
tinha aliados e cúmplices importan-
tes, representados pelos países cujo 
crescimento econômico era puxado 
pelas exportações (export led), como 
China, Alemanha, Japão, outros asi-
áticos e produtores de petróleo.

Em verdade, o déficit comer-
cial americano representava cerca 
de 8% das importações mundiais, 
isto é, cerca de 8/9 vezes as impor-
tações brasileiras, e seu crescimento 
respondeu por 8% do aumento do 
comércio mundial entre 1980/2007, 
e 10% do mesmo acréscimo entre 
1997/2007, período de maior acele-
ração da economia mundial.

Com isso, pode-se afirmar que 
os EUA são o único motor do co-
mércio mundial, com os demais 
(China, Alemanha e outros grandes 
exportadores) atuando como moto-
res derivados e em linha.

Se considerarmos que o cres-
cimento das exportações/importa-
ções, quando expresso em valor, que 
é mais apropriado para examinar 
seus impactos indiretos, responde 
por mais de 50% do crescimento 
do PIB mundial, é possível avaliar a 
importância dos EUA como motor 
econômico mundial.

Nesse papel, seus déficits co-
merciais e em contas correntes 
agem, respectivamente, como via-
bilizadores das economias export 
led (China, Alemanha, Japão etc.) e 
como absorvedores dos excessos de 
Poupança Interna de China, Japão, 
Alemanha, produtores de petróleo e 
vários emergentes.

EUREKA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

105julho•Agosto•setembro 2011

Para que a interrupção desse 
modelo não seja traumática para a 
economia mundial (hard landing), 
fazem-se necessários os fortes au-
mentos da poupança familiar e do 
governo americano, que caíram, res-
pectivamente, de 10,20% do PIB em 
1980 para 0,42% do PIB em 2007, e 
1,61% do PIB em 1980 para 5% em 
2007. Para acomodar essa redução 
de absorção americana, os países 
com excesso de poupança (China, 
Alemanha, Japão, Holanda, No-
ruega, Rússia, Suécia, Suíça, Cinga-
pura, Taiwan e os países da OPEC), 
deveriam aumentar seus gastos de 
consumo, privado e público, e, com 
isso, ajudar a eliminar ou reduzir o 
déficit externo americano, que se 
mostra insustentável.

A segunda diferença entre as 
crises diz respeito à imprevisibili-
dade da crise financeira e à ausência 
de qualquer coisa semelhante a um 
consenso, em relação à sua solução.

Mesmo aqueles que se anun-
ciam como profetas da crise, como 
Gregory Mankiw (Working Paper 
nº 2.794 – NBER – Dezembro de 
1988) e, mais recentemente, Nou-
riel Roubini, Paul Krugman e ou-
tros, previram o estouro da Bolha 
Imobiliária ou, já em fins de 2007, 
uma crise financeira, mas jamais na 
escala, intensidade e dimensões da 
crise atual.

Alguns sinais, ainda dispersos, 
começaram a surgir entre 2006 e 
2007. Em 2007, o cerne da crise já 
era evidente. Entre os sinais des-
tacam-se a inversão de tendência 
altista dos preços de imóveis, que 
atenuam a alta e depois caem 20% 
entre outubro de 2008 e outubro de 
2007; a queda na venda de imóveis 
residenciais, que caiu 66% entre o 
terceiro trimestre de 2008 e o 2º tri-
mestre de 2005, com recuos seme-
lhantes para todos os intervalos de 
valores (entre menos de US$ 125.000  

e mais de US$ 750.000); as indi-
cações em 2007 de problemas de 
solvência grave no NetBank e no 
Countrywide (EUA), no Nor-
thern Rock (Inglaterra) e no Sach-
sen (Alemanha), e de rentabilidade 
(Bear Stearns, UBS, Merrill Lynch, 
Citi, BNP Paribas etc.), além do tra-
vamento do crédito interbancário.

Entretanto, só a partir do início 
de 2008 ocorreu o que os modelos 
matemáticos de distribuição e di-
luição de risco consideravam quase 
impossível: a forte queda dos preços 
dos imóveis e o forte aumento dos 
defaults hipotecários, de forma sin-
cronizada e cumulativa, e não ape-
nas nos Estados Unidos. As falências 
e absorções de 2008 (Fannie Mae & 
Freddie Mae, Bear Stearns, Lehman, 
Wachovia etc.) representaram a 
eclosão da crise sistêmica.

O sistema financeiro america-
no, e aqueles dele mais dependen-
tes, cegos por sua ambição (greed) e 
arrogância (hubris), encontraram a 
sua nêmese e sua impunidade.

Dado o elevado custo do resgate 
financeiro, que permite a elimina-
ção tranquila da riqueza excedente, 
há uma forte tentação a descobrir, 
apontar e punir os culpados.

Aplica-se aqui o princípio cha-
mado de “Hanlon’s Razor”: “Nun-
ca atribua à malícia o que pode ser 
adequadamente explicado pela estu-
pidez”, ao que eu acrescentaria “ar-
rogância e falta de conhecimentos 
históricos”!

A única razão de estabelecer a 
etiologia do processo é evitar come-

O sistema financeiro 
americano, e aqueles 
dele mais dependentes, 
cegos por sua ambição 
(greed) e arrogância 
(hubris), encontraram 
a sua nêmese e sua 
impunidade
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ter erros futuros ao tentar escapar 
da repetição da atual crise, e que po-
dem custar mais, a longo prazo, do 
que o que se quer evitar.

Números sobre a gênese  
da crise

É necessária uma ideia sobre a 
desmesurada gastança americana 
(Profligacy), que originou as duas 
crises dos EUA, tendo sido a crise 
externa desarmada pela eclosão da 
crise financeira, cuja solução – a 
mesma sugerida pelo FMI, outrora, 
à Argentina, ao Brasil, ao México 
etc. –, a redução da absorção de 
bens e serviços, resolverá, também, 
por vias transversas, a crise externa.

E
vitando tabelas com-
plicadas, alguns núme-
ros ajudam a estudar 
a evolução dos quase 

últimos 30 anos da economia ame-
ricana. A formação bruta de capital 
líquido (FBKL) americana (isto é, 
excluída a depreciação do estoque 
de capital) varia entre 8% e 9% do 
Produto Nacional Bruto (PNB). A 
poupança líquida das famílias em 
relação à sua renda disponível cai 
de mais 10% no início da década 
de 80 para 0,4%-0,5% da mesma 
renda, respectivamente em 2006 
e 2007. A poupança do governo 
passa de menos 1,61% do PIB em 
1980 para 2,44% positivos em 2000 
e novamente negativa em 1,6% em 
2007, 5% negativa em 2008 e, pos-
sivelmente, 7 % negativa em 2009. 

A poupança externa passa de 0,00% 
em 1980 para mais de 5% do PIB a 
partir de 2003, podendo chegar a 
4% do PIB em 2008; a poupança lí-
quida total dos EUA cai de 7,4% do 
PIB em 1980 para 1,7% em 2007, en-
quanto a poupança privada líquida 
total cai de 9% em 1980 para 3,29% 
do PIB em 2007; no mesmo perío-
do a poupança externa, representa-
da pelo déficit em contas correntes, 
aumenta de 0,10% em 1980 para 
uma média de 6% do PIB entre os 
anos de 2005 e 2007.

Entrementes, como o consumo 
pessoal cresceu, entre 1980 e 2007, 
bem acima do crescimento do PIB, 
seu peso no mesmo PIB passa de 
63% 1980 para 71% em 2007.

 Como no mesmo período 
a poupança das famílias caiu de 
10,2% da sua renda disponível em 
1980 para 0,56% da mesma renda 
em 2007, a sua dívida em relação 
à mesma renda disponível aumen-

tou de 69,1% para 136,2% no mes-
mo período.

No mesmo período, a dívida 
bruta do governo federal americano 
aumentou de 33,4% do PIB em 1980 
para cerca de 70% em 2007.

Duas são as principais fontes 
desse aumento descontrolado da 
dívida das famílias e do governo 
americanos: a dimensão interna, 
representada por um aumento da 
dívida das instituições financeiras 
americanas, que passou de 21% em 
1980 para 116% do PIB em 2007; e 
pelo aumento do endividamento 
externo, que passa de uma posição 
positiva em 1980, com um ativo 
externo líquido de cerca de 1,20% 
do PIB, para uma posição negativa, 
com um passivo externo líquido 
que varia entre 18% e 20% do PIB 
nos últimos 8-10 anos.

A única razão pela qual a fragili-
dade externa, que é crescente, não se 
transformou numa crise do padrão 

O gigantesco déficit 
em conta corrente 
americano – secundado 
pelos da Espanha e da 
Inglaterra – absorvia o 
excesso de poupança 
sobre o investimento 
interno
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das crises administrativas pelo FMI, 
é que o duplo e crescente déficit ex-
terno americano – o comercial e em 
contas correntes – jogava um papel 
crucial para um grupo de países im-
portantes, em uma simbiose intensa 
e insustentável a longo prazo.

Desta forma, o déficit comer-
cial crescente, equivalente a cerca 
de 8% das importações mundiais, 
absorvia os excedentes exportáveis 
dos países export-led, como China, 
Japão, Alemanha e os deles depen-
dentes. Por sua vez, o gigantesco 
déficit em conta corrente america-
no – secundado pelos da Espanha 
e da Inglaterra – absorvia o excesso 
de poupança sobre o investimento 
interno, que caracterizou, nos úl-
timos 10 anos, os países export-led 
(China, Alemanha e Cingapura), os 
exportadores de petróleo, alguns 
emergentes e a Suíça.

Com isso, não só se evitava uma 
recessão global, pelo não uso dos 
excedentes de poupança, como os 
Estados Unidos financiavam, a bai-
xo custo e sem riscos cambiais, a sua 
Profiglacy de consumo privado e de 
gastos do governo, aqui incluídos a 
Social Security e as guerras do Ira-
que e do Afeganistão. A crise finan-
ceira interna não tinha os mesmos 
poderosos aliados.

Parecia uma situação idílica, 
porém com todos os ingredientes 
para se transformar na “Tempesta-
de Perfeita”.

O gatilho, como tudo que é dra-
mático e óbvio, teve uma longa his-
tória despercebida.

Causas mediatas e 
imediatas: os gatilhos

A persistente deterioração de 
todos os fundamentos de poupan-
ça nacional e de endividamento de 
todas as instituições relevantes (fa-
mílias, governos, empresas e insti-
tuições financeiras) não estabelecia 
uma data para sua eclosão, já que 
sua etiologia era muito longa e fa-
zia parte dos usos e costumes ame-
ricanos.

Alguns eventos entre os mais 
importantes podem ser seleciona-
dos como contribuindo para a eclo-
são da crise financeira interna, que 
logo se espalhou para a economia 
real (famílias e empresas) e para o 
governo.

Esse segundo estágio derivado 
da crise financeira foi muito mais 
rápido do que o esperado, e, por sua 
vez, retroagiu sobre a crise financei-
ra, agravando-a adicionalmente.

Cabe aqui uma analogia com 
a Teoria dos Dominós, usada para 
justificar a Guerra do Vietnã.

A causa mais imediata da crise 
foi a quebra do Lehman Brothers, 
não apenas por seu porte, mas por 
seu histórico e simbolismo. Foi um 
erro crasso e primário de Hank 
Paulson, Ben Bernanke e de Tim 
Gaithner, que transmitiu a imagem 
de que as bruxas estão soltas e nin-
guém está mais garantido.

A crise de confiança que se 
seguiu não se limitou ao crédito 
interbancário, mas atingiu os con-
sumidores, que viram seus ativos – 

imóveis, ações e Fundos de Pensão – 
se diluírem em valor, e as empresas, 
que viram seus mercados se evapo-
rarem e seus ativos perderem valor.

Nos últimos dez anos, 85% do 
crescimento da economia e 80% do 
crescimento do déficit comercial 
americano estão diretamente liga-
dos ao crescimento do consumo 
dos EUA.

A
quebra do Lehman 
deu origem à debacle 
das economias ameri-
cana e europeia, e to-

das as ações que se seguiram – socor-
ro a AIG, TARP etc. – foram ações 
de contenção de danos que ameaça-
vam se tornar catastróficos.

As causas mais mediatas já fo-
ram mencionadas, cabendo apenas 
referir as operações de shadoro 
banking, em que os títulos de alto 
risco ficaram fora dos balanços das 
instituições que os detinham, ade-
quadamente escondidos dos fiscais 
oficiais.

Entretanto, considerando que 
os CDOs e CDSs, que estão no cen-
tro da crise, são predominantemen-
te do tipo MBS (Mortgage-Backed 
Securities), ainda que às vezes con-
tenham parcelas de outros Asset-
-Backed Securities (ações, créditos 
pessoais e de empresas), é necessário 
examinar as razões da criação e da 
explosão da Bolha Imobiliária e suas 
consequências devastadoras.

A origem do desejo de ser pro-
prietário de imóvel remonta ao nas-
cimento da República dos Estados 
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Unidos da América, o que explica as 
várias bolhas imobiliárias e de terras 
nos séculos XIX e XX (Califórnia, 
1887-1888 etc.).

A partir da Segunda Guerra 
Mundial, a propriedade da casa 
própria passou a ser vista como um 
direito de cidadania, o que os ame-
ricanos chamam de um entitlement.

Entre 1970 e 1995, a taxa de pro-
priedade de imóveis nos EUA osci-
lou em torno de 64%, o que é alto 
por padrões de grandes países ricos, 
mas era considerado politicamente 
insuficiente nos Estados Unidos.

Em 1993, Henry Cisneros, um 
ex-prefeito de San Antonio, foi no-
meado secretário de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano pelo pre-
sidente Bill Clinton e lançou o pro-
grama de Home Ownership, poste-
riormente adotado por George W. 
Bush, na sua campanha de reeleição 
em 2004. Quando Cisneros assumiu 
a HUD, a taxa de propriedade era de 
63,70% e ao sair, em 1997, chegava a 
65,70%.

Nos próximos dez anos, a taxa 
de propriedade aumentou 2,50 
pontos percentuais, atingindo em 
2007 o valor de 68,20%, superior 
às da Alemanha, da França, da 
Áustria, da Itália e equivalente à do 
Reino Unido.

A história desse avanço está 
diretamente ligada a decisões do 
governo americano – Executivo e 
Congresso – no sentido de relaxar os 
critérios de concessão de financia-
mentos hipotecários, que, até então, 
obedeciam aos padrões do FICO 

(Fair, Isaac & Co.), que é um critério 
de qualidade de credor.

Além dos secretários do HUD, 
essa política de expansão dos cré-
ditos hipotecários para minorias e 
clientes de baixa renda contou com 
o apoio dos então presidentes Clin-
ton e Bush, do deputado Barney 
Frank (D – Mass), presidente da 
Comissão de Serviços Financeiros 
Imobiliários, e Chris Dodd, sena-
dor democrata por Connecticut e 
ex-candidato à Presidência e, atu-
almente, presidente da Comissão 
Bancária do Senado.

Não é possível conceber um 
apoio mais poderoso do que o aci-
ma resumido.

O principal instrumento dessa 
política foram duas empresas go-
vernment sponsored enterprises 
(G-SEs), que, embora de capital 
privado, gozam de linhas de finan-
ciamentos públicos favorecidos e 
são administradas por diretorias 
de indicação política.

Entre 1990 e 2008, a participa-
ção da Fannie Mae e da Freddie Mae 
nos créditos hipotecários subiu de 
25,40% para 42,90% e aqueles reti-
dos em suas carteiras próprias passa-
ram de 4,70% para 20,40% em 2002, 
e 12,70% em 2008.

Claramente, os seus padrões de 
concessão de créditos influíam no 
mercado, especialmente em empre-
sas mais aventureiras, como a Coun-
trywide, que foi absorvida em iní-
cios de 2008 pelo Bank of America. 
Embora a Fannie Mae e a Freddie 
Mae não possuam garantias legais 

do Tesouro americano, existe uma 
percepção implícita dessa garantia.

P
or essa razão, a China 
possuía mais de US$ 
300 bilhões em títulos 
dessas empresas, e o 

Japão quase US$ 240 bilhões, o que 
explicou a rápida intervenção pre-
ventiva do governo americano. Isso 
explica também por que a alavan-
cagem das duas G-SEs atingiu 65/1, 
bem acima dos 30/1 que caracteri-
zaram as operações dos bancos de 
investimento mais afoitos.

Uma parte importante da ex-
pansão das operações da Fannie 
Mae e da Freddie Mae se deu em 
cima de hipotecas subprime e Alt-A.

As principais características 
dessas operações, que chegaram a 
cobrir 25%-30% dos valores de suas 
carteiras em 2007-2008, são: des-
cumprimento dos padrões mínimos 
estabelecidos pelos critérios FICO; 
baixa ou nula entrada de início (do-
wnpayment); carência de 12-24 me-
ses nas prestações; dispensa de com-
provação de renda (Alt-A); grande 
flexibilidade da determinação da 
capacidade de pagar, na subprime, e 
taxas de juros variáveis e crescentes 
no tempo.

A expectativa dos compradores 
era, claramente, de que os aumentos 
dos valores reais dos imóveis pros-
seguiriam como nos últimos dez 
anos (1997/2006) Em termos reais, 
os preços dos imóveis aumentaram 
84% entre 1997 e 2006 e caíram 
23,40% entre 2006 e 2008.
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Além dos problemas de solvên-
cia, inerentes às hipotecas Alt-A e 
subprime, a sua grande emissão esti-
mulou o boom da construção imo-
biliária, acima da demanda, mesmo 
estimulada pelo “relaxamento” cre-
ditício, o que precipitou a interrup-
ção do ciclo de alta de preços de 
imóveis, e sua transformação em 
queda abrupta.

A bolha imobiliária havia estou-
rado.

À diferença do que ocorria antes 
de 1990, quando o emissor da hipo-
teca mantinha a relação contratual 
com o mutuário, de novo modelo, 
o emissor “empacota” títulos de 
diferentes qualidades e os vende a 
terceiros.

Isso se repetiu milhões de ve-
zes, tornando extremamente difícil 
“desempacotar” os pacotes e separar 
os bons e os maus mutuários, ainda 
que o originador os tenha identifica-
do e iniciado o foreclosure. 

Alguns dos maiores originado-
res, com grandes carteiras próprias e 
elevadas alavancagens (Fannie Mae, 
Freddie Mae, Countrywide, Indy-
mac etc.), quebraram ou sofreram 
intervenção. Para aqueles que hoje 
advogam uma intervenção rígida 
como prevenção de futuras crises, os 
casos de Fannie Mae e Freddie Mae 
são exemplares. 

Existe uma agência federal, 
com 250 funcionários altamente 
qualificados – antes chamada Offi-
ce of Federal Housing Enterprise 
Overight e hoje rebatizada Federal 
Housing Financing Agency – com 

a única função de supervisionar as 
operações de crédito da Fannie Mae 
e Freddie Mae, e atuar preventiva-
mente na hipótese de desmando ou 
comportamento de alto risco.

Isso apresenta dois problemas 
sérios, que merecem consideração: a 
independência do supervisor sobre 
um supervisionado politicamente 
mais poderoso (vejam-se o Pentágo-
no e a Casa Branca, nas guerras do 
Vietnã e do Iraque) e um supervisor 
burocrático e um supervisionado al-
tamente criativo e tecnicamente no 
limiar do conhecimento.

O resultado desse imbróglio é 
que, embora os defaults das subpri-
mes sejam dez vezes maiores do que 
os das primes, estas também estão 
inadimplentes, já que muitas com-
pras especulativas foram feitas por 
clientes primes.

O
que é claro é que os 
mecanismos oriun-
dos dessa debacle 
(CDOs, CDSs e 

outros apenas com siglas) conta-
minaram os balanços e portfólios 
de bancos, seguradoras, fundos de 
pensão, famílias e empresas indus-
triais e de serviços – além dos vá-
rios níveis de governo – e que sua 
identificação e destruição será um 
processo lento e sofrido. 

Por uma ou duas gerações, as-
sim como a geração da Grande De-
pressão, que se aposentou imedia-
tamente antes do início dessa crise 
(Reagan e Bush I), a aversão ao risco, 
especialmente ao risco daquilo que 

não é claramente compreendido, 
aumentará exponencialmente.

Algumas indicações disso já se 
manifestam. Os bancos de investi-
mento, cuja elevada alavancagem 
garantia sua alta lucratividade, ces-
saram de existir e se transformaram 
em bancos comerciais, e, recente-
mente, o American Express anun-
ciou sua intenção em se tornar uma 
banking holding company, sujeita às 
regras e regulações do FDIC.

Independentemente de como 
evoluam as futuras regulações, tanto 
o setor financeiro como as empresas 
do lado real da economia e como as 
famílias estão mudando o seu com-
portamento no sentido de muito 
maior austeridade.

A grande pergunta é: como agi-
rão os governos?

Consequências  
internacionais

O mesmo sistema financeiro 
que propiciou a atual crise, com 
seus instrumentos exóticos, ocul-
tos e mal-entendidos, é o mesmo 
que propiciou o maior crescimento 
mundial dos últimos 15 anos.

Só a China tirou 500 milhões 
de pessoas da pobreza, e mesmo a 
África, com seus sectarismos, cres-
ceu bastante nos últimos oito anos. 
Até a Índia e a América Latina, com 
o seu ineditismo e imobilismo insti-
tucional, têm crescido bem acima de 
sua década e meia perdida. 

Essa recente Golden Age está 
terminando. A aversão ao risco, 
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com um possível Basel lll, centrado 
no venerando BIS, e não nos delí-
rios gauleses e quejandos prevale-
cerão.

Será uma economia mais lenta 
e com menos sobressaltos, sem um 
Estados Unidos como comprador 
final e observador de popanças so-
brantes de ultima instância.

M
ais uma vez, como 
predomina na His-
tória, a tecnologia,  
e não as commo-

dities, será o trunfo e ativo de suces-
so econômico. A China já percebeu 
essa nova era e está modernizando, 
de forma acelerada, a sua pauta ex-
portadora, como já o fizeram antes 
Alemanha, Japão, Coreia do Sul, 
Taiwan e Cingapura. O Brasil está 
adormecido para esse problema, e 
o momento para a decisão está pas-
sando.

O tempo decorrente entre a de-
cisão e a resultante é muito longo 
quando se trata de modernizar uma 
estrutura produtiva. Na medida em 
que o sistema produtivo mundial 
trabalhará com menos liquidez e 
menos crédito, e que todos os pre-
ços anteriores (ativo, produtos, mão 
de obra etc.) estão sendo renegocia-
dos por um novo mercado menos 
líquido, a eficiência alocativa deverá 
aumentar e a competição será mais 
acirrada ainda.

A única certeza existente é que 
as perdas de riquezas serão grandes 
e indeterminadas e que o processo 
de depuração será longo e comple-

xo. Essa percepção de que a crise é 
de insolvência é que está levando os 
governos a capitalizar os bancos.

O problema com essa estratégia 
é que a situação fiscal das maiores 
economias, que já é delicada, tor-
nar-se-á ainda mais, limitando o seu 
poder de estimular a economia real 
quando a recessão se manifestar ple-
namente. Teremos um longo perío-
do de “digestão”!

O modelo de export-led gro-
wth, adotado por China, Alemanha, 
Holanda, Brasil, Argentina, Chile e 
outros, está com os dias contados, o 
que exigirá complexas alterações de 
política econômica, idealmente co-
ordenadas em nível supranacional, 
em foros ainda inexistentes (G20? 
G40?).

Dois fatos fundamentais marca-
rão a nova década: a rápida redução 
ou mesmo eliminação dos déficits 
comerciais e em contas correntes 
americanos e a desalavancagem, já 
observada, do sistema financeiro 
mundial, que voltará a operar den-
tro de padrões de cautela, que já pa-
reciam relíquias do passado. Nesses 
dois itens, o Brasil está bem posi-
cionado, como logo veremos, o que 
não significa estar imune aos efeitos 
da crise internacional.

Impactos da crise sobre a 
economia brasileira

Os primeiros efeitos da crise 
internacional já impactaram for-
temente a economia brasileira. O 
Índice Bovespa caiu mais de 45% 

nos últimos 15 meses. As perdas em 
derivativos cambiais se encontram 
na faixa de bilhões de dólares, com 
números precisos ainda desconheci-
dos, já que alguns foram colocados 
diretamente em mercados interna-
cionais.

Os dois impactos representam 
maciças destruições de riqueza, que 
é o cerne da atual crise, e afetarão 
negativamente decisões de consumo 
de indivíduos e de investimentos de 
empresas, o que reduzirá o ritmo de 
expansão preexistente da economia. 
Como essas decisões se propagam, 
o embrião de uma longa recessão 
pode estar apenas sendo agora se-
meado.

Dada a complexidade da atual  
economia globalizada e inter-rela-
cionada, vários canais podem trans-
mitir impactos da crise sobre a 
economia brasileira. Por economia 
e relevância, escolhemos dois: os ca-
nais do crédito e do setor externo.

O primeiro está ligado à redu-
ção do volume de crédito e a sua 
reestruturação, já que diferentes 
setores e grupos sofrem diferentes 
restrições, em razão de suas caracte-
rísticas de garantias creditícias e de 
evolução de mercado, rentabilidade 
e liquidez.

Além dos impactos da redução 
do crédito externo, somam-se res-
trições internas, ligadas à maior se-
letividade necessária para racionar 
o crédito e os impactos do maior 
custo do crédito interno.

A baixa alavancagem do setor 
bancário brasileiro e os elevados 
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volumes de compulsórios deposi-
tados no Banco Central do Brasil 
distinguem o Brasil entre os pa-
íses com melhores recursos para 
enfrentar uma crise creditícia, ex-
pandindo sua oferta creditícia com 
mais facilidade.

Isso não significa imunidade a 
esse tipo de crise, pois a crise de con-
fiança na saúde financeira dos toma-
dores, isto é, aqueles que sofreram 
destruição da parte de sua riqueza, 
tende a “empoçar” os recursos dis-
poníveis para empréstimos, tanto 
para consumo quanto para produ-
ção e para o investimento.

Um fator positivo adicional é 
a ausência de uma crise imobiliária 
no Brasil, pois o brasileiro, por di-
ficuldades de crédito, não especulou 
nesse setor.

O fator que pode desestabilizar 

a equação creditícia do setor priva-
do é a histórica expansão fiscal bra-
sileira, que data da Constituição de 
1988, e, que nos últimos cinco anos, 
expandiu o consumo público ao do-
bro da taxa de crescimento do PIB.

C
onsiderando-se que o 
aumento dos gastos 
de pessoal, tanto em 
valor unitário como 

em quantidade de funcionários 
públicos, está em “piloto automá-
tico” para os próximos dois anos 
(2009-2010), isso transfere todo o 
ajuste ao setor privado.

Como não se sabe, ainda, a in-
tensidade de contração de crédito 
mundial, e o seu impacto no Brasil, 
os empresários – pequenos, médios, 
grandes, industriais, de serviço, de 
transporte etc. – estão “sentados no 

seu caixa”, suspendendo qualquer 
expansão, dando férias coletivas etc., 
pois já perceberam – de forma intui-
tiva – que eles terão de prover uma 
boa parte de seu capital de giro.

A possibilidade de que o gover-
no desligue o “piloto automático” 
do aumento de gastos de custeio e 
invista uma parte em infraestrutura 
e outra em contingências, é, para ser 
eufemista, quase nula.

O segundo canal, que poderia 
compensar o do crédito, está ligado 
ao setor externo, isto é, balanço co-
mercial e balanço em contas corren-
tes, também não parece promissor.

O impacto das exportações lí-
quidas de bens e serviços não fato-
res (serviços menos juros, lucros e 
dividendos) sobre o crescimento 
do PIB – ∆(X-M) / ∆ PIB – é pouco 
considerado no Brasil, talvez pelo 
pequeno peso do comércio exterior 
na economia brasileira.

A tabela 1 – a primeira do texto 
– usa os dados mais recentes do PIB 
e examina o impacto da evolução 
das exportações líquidas de bens e 
serviços não fatores (X-M)/PIB, so-
bre o seu crescimento, em diversos 
períodos homogêneos.

O período de 1991-1994 chama 
a atenção por ter vivido uma forte 
crise política, inflação desenfreada e 
impacto negativo do comércio ex-
terior, e ainda assim cresceu 3,14% 
ao ano, mostrando uma resiliência 
insuspeitada da economia brasileira.

Os dois governos FHC não só 
enfrentaram os custos de eliminar 
a inflação, como tiveram um forte 

Mais uma vez, 
como predomina 
na História, a 
tecnologia, e não 
as commodities, 
será o trunfo e 
ativo de sucesso 
econômico



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

112

componente negativo externo, re-
fletindo em um resultado medíocre.

O primeiro governo Lula teve 
quase um terço do seu crescimen-
to explicado pelo componente ex-
terno favorável, sem o que teria 
crescido próximo à taxa do período 
1991-1994. 

Finalmente, o ano de 2007 e, 
possivelmente, o de 2008, aprovei-
tam a inércia do período 2003-2006, 
junto com uma forte expansão fis-
cal, que compensa o impacto nega-
tivo externo.

Para o bem e para o mal, o de-
sempenho da economia brasileira 
depende de suas exportações líqui-
das, e também do comportamento 
de seus “termos de intercâmbio”, 
que foram favoráveis nos últimos 
cinco anos, ao contrário do que 
ocorreu nos dez anos anteriores.

O excelente desempenho das 
exportações brasileiras entre 1998 e 
2006, quando elas cresceram acima 
de 13% ao ano, contra um crescimen-
to mundial de 10,34% ao ano, no 
mesmo período, esteve firmemente 
ancorado nas exportações de pro-
dutos básicos, em boa parte fruto 
da demanda chinesa, sustentada por 
sua progressiva ocupação do merca-
do americano.

Entre 1998 e 2007, 52,88% do 
aumento das exportações de merca-
dorias brasileiras foram devido às ex-
portações de produtos básicos, com 
28,47% atribuíveis à agricultura e 
24,41% aos produtos minerais, e com 
cerca de 85% atribuíveis a volumes 
exportados e 15% a preços unitários.

TAbElA 1

Impacto da evolução das exportações líquidas de bens  
e serviços não fatores (X-M)/PIb

Período	 ∆	PIB	a.a.	 ∆	PIB	 (X-M)	/	PIB	 (B)	/	(A)	¹
 (%) acumulado acumulado
  (A) (b) 

1991/1994 3,14% 10,76% -0,89% -8,27%
1995/2002 2,06% 10,52% -2,25% -21,39%
2003/2006 4,28% 13,97% 4,44% 31,78%
2007 5,42% 5,42% -1,39% -25,35%
1995/2007 2,97% 29,71% 0,80% 2,69%
2003/2007 4,57% 19,39% 3,05% 15,73%

¹ Impacto percentual das exportações líquidas sobre o crescimento do PIB
Fonte: IBGE – IPEA.

TAbElA 2

Participação na Expansão das Exportações Mundiais  
e de alguns Países – 1998/2007
Valor e Composição (%)

 Mundo EUA China 1 brasil 

Setor Químico 13,31 17,62 4,88 6,82
SITC 7 2 37,80 37,06 50,73 22,30
Subtotal 51,11 54,68 55,61 29,12
Todos os demais 48,89 45,32 44,39 70,88
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

¹ 1999/2007
2 Transporte, Máquinas e Equipamentos

EUREKA
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Nos últimos cinco anos 
(2003/2007) a contribuição de 
preços e de volumes para o cres-
cimento das exportações de pro-
dutos básicos foi mais equilibrada, 
com, respectivamente, 54% e 46% 
de peso relativo.

Para lançar esses números em 
perspectiva, o aumento das exporta-
ções mundiais entre 1998 e 2007 foi 
devido a 37,20% ao aumento das ex-
portações de produtos básicos, com 
apenas 7,72% atribuíveis a produtos 
agrícolas e 29,48% a produtos mine-
rais, especialmente petróleo.

Ao mesmo tempo, e no mes-
mo período, 51,11% do crescimento 
das exportações mundiais foram 
provenientes dos segmentos mais 
dinâmicos do comércio mundial: 
37,80% para o SITC7 (transportes e 
equipamentos) e 13,31% para o setor 
químico.

Mesmo que a China consiga re-
verter seu modelo de crescimento 
export-led para um modelo com 
maior dinamismo interno, basea-
do em consumo familiar e investi-
mento público em infraestrutura, 
tudo indica que o ciclo exportador 
de commodities arrefecerá, espe-
cialmente as minerais, ligadas à 
exportação do SITC7. Depois de 
uma natural estagnação, não só pela 
recessão mundial como por uma 
onda de protecionismo comercial – 
a memória humana não dura mais 
do que duas gerações – o comércio 
internacional retomará o seu cresci-
mento, em níveis mais moderados, 
e voltando ao seu padrão setorial e 

tecnológico históricos. Também, o 
crescimento de serviços deverá ser 
mais rápido do que o de bens.

A tabela 2 mostra o peso desses 
segmentos dinâmicos para a expan-
são das exportações de alguns países, 
no período 1998/2007, anos em que 
a excepcional expansão das commo-
dities atenuou a contribuição relati-
va dos segmentos dinâmicos.

É evidente a fragilidade da 
estrutura exportadora brasileira, isto 
é, industrial, para bem aproveitar o 
novo ciclo de expansão do comércio 
internacional, que, como a China já 
bem percebeu, se dará em cima dos 
setores historicamente dinâmicos.

As alterações no arcabouço ins-
titucional brasileiro (tributário e fis-
cal, regulatório, educacional, infra-
estrutura etc.) estão longe de serem 
triviais, desde que o objetivo seja o 
de modernizar a pauta exportadora 
brasileira rapidamente.

D
epois de cinco anos 
de bonança externa, 
com um historica-
mente excepcional 

saldo positivo no balanço em con-
tas correntes (2003/2007), já em 
2008 essa conta entra em déficit.

Ainda que o déficit em contas 
correntes não deva superar os 2,5% 
do PIB em 2009, valor baixo pe-
los padrões históricos brasileiros, 
devemos considerar que hoje, à 
diferença dos anos 70 e 80, enfren-
tamos um período de aridez nos 
mercados financeiros e creditícios 
internacionais.

Para evitar uma recaída nos vá-
rios períodos de serial defaulter que 
marcaram a História brasileira, duas 
medidas principais se impõem: res-
tringir o aumento na absorção de 
bens e serviços na economia brasi-
leira, especialmente os ligados ao 
aumento dos gastos de consumo 
público; e facilitar a modernização 
da estrutura industrial brasileira, e, 
consequentemente, de sua pauta ex-
portadora de mercadorias.

Tentar fazer com que o Brasil 
passe incólume por essa crise eco-
nômico-financeira mundial, isto é, 
mantendo sua taxa de crescimento 
econômico dos últimos cinco ou 
seis anos, muito mais do que uma 
posição ingênua, é uma posição pe-
rigosa.

Considerações  
acautelatórias!

As recessões começam a pipocar 
em vários países e setores específi-
cos, com o diagnóstico predomi-
nante de que serão breves e de baixa 
intensidade.

Como já vimos, essa é uma crise 
financeira, que envolve uma destrui-
ção de riqueza ainda desconhecida, 
que permitirá reconstituir a saúde 
do sistema financeiro e restabelecer 
a confiança e o fluxo desobstruído 
de crédito.

Qualquer outro objetivo é 
posterior à depuração do sistema 
financeiro global, para a qual as 
receitas ainda não estão suficiente-
mente claras. Se alguma palavra de-
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fine a atual percepção dessa crise é: 
“confusão”! Na categoria de objeti-
vos hoje secundários estão os incen-
tivos fiscais, do tipo chamado key-
nesianos, já que a crise atual nada 
tem de keynesiano, isto é, excesso 
de poupança e falta de consumo de 
investimento.

Isso significa que os governos, 
especialmente o dos Estados Uni-
dos, que não sofrem do “pecado ori-
ginal”, isto é, endividam-se em sua 
própria moeda, não estabeleçam re-
des de proteção social, para aqueles 
afetados por desempregos e perdas 
calamitosas de renda.

Mas a prioridade máxima á 
tornar os sistemas financeiros no-
vamente operacionais, ou seja, ca-
pitalizando-os e eliminando os seus 
ativos tóxicos.

Esse processo é longo e dolo-

roso, e qualquer previsão da inten-
sidade e duração da recessão – ou 
talvez a palavra correta seja depres-
são – beira a temeridade e a irres-
ponsabilidade.

Só depois de restabelecer essas 
condições mínimas – isto é, elimi-
nar a anemia do sistema econômico 
mundial – é que deveremos discutir 
a nova arquitetura financeira mun-
dial (Basel III?), que deverá ser mais 
inteligente do que intrusiva, como 
a experiência da Fannie Mae e Fre-
ddie Mae bem mostra.

O exemplo de Japão, que ado-
tou fortes estímulos monetários 
e fiscais – keynesianos – antes de 
resolver a solvência de seu sistema 
bancário, sinaliza o que não fazer.

Confiança é a essência da coope-
ração econômica – isto, é, do capi-
talismo globalizado –, que tão bons 

O mundo financeiro 
trabalhará com muito 
menor alavancagem 
e com uma menor 
tolerância ao risco, 
como a extinção dos 
bancos de investimentos 
americanos bem 
comprova

resultados econômicos trouxe no 
último século.

A sua preservação, ou seja, da 
confiança, não deve inibir a criati-
vidade.

Repetindo: o que é claro é que 
o mundo financeiro trabalhará com 
muito menor alavancagem e com 
uma menor tolerância ao risco, 
como a extinção dos bancos de in-
vestimentos americanos bem com-
prova. 

Essas novas características de 
funcionamento do sistema bancá-
rio internacional independerão do 
novo arcabouço institucional a ser 
criado. O mundo resultante será 
muito menos dinâmico, mas viverá 
com menos sobressaltos.

A contrapartida será não mais 
tolerar atitudes a risco irresponsá-
veis, arrogantes, sem punição e ba-
seadas em modelos matemáticos de 
discutível precisão e utilidade, além 
de bastardice intelectual!

Fica a pergunta: cui bono? E a 
resposta: a sociedade!

Fica também a recomendação: 
extrema cautela, enquanto a valoriza-
ção não volátil dos vários ativos, reais 
e financeiros, não for restabelecida e 
a necessária destruição de riqueza, 
completada.

Cabe um caveat final: esses dois 
processos – de valorização estável e 
da adequada destruição da riqueza 
excessiva e ilusória – são etapas de 
um mesmo processo, ainda que não 
simultâneos. •
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endo iniciado sua carreira literá-
ria em 1963 com a publicação de 
“Malagueta, Perus e Bacanaço”, 
João Antônio, no início da década 
de 70, era reconhecido escritor de 
quem não se encontrava um único 
exemplar nas livrarias brasileiras. 
Seu primeiro livro causou impac-
to antes mesmo de ser publicado 
já que seus contos frequentaram 
concursos literários de várias ci-
dades brasileiras e circularam nos 
suplementos mais importantes 
do Rio de Janeiro e de São Pau-
lo. Em 1962, ganhou o Prêmio 
Paulo Prado para Contos, o maior 
da época para originais inéditos. 
Uma vez publicado, recebeu dois 
Jabuti: Autor Revelação 1963 e 
Melhor Livro de Contos. Isso 
tudo não impediu que levasse 12 
anos para ter uma segunda edição. 
Disso, o autor reclama em carta a 
Caio Porfírio Carneiro, em 30 de 
janeiro de 1966, apenas três anos 

depois da primeira publicação: 
“Meu Malagueta começa a dar 
dor de cabeça. O livro, há muito 
sumido das livrarias, do próprio 
depósito da Civilização, recebe 
a alegação de que ainda não está 
esgotado. (...) Acho que já passou 
da hora de uma segunda edição” 
(Antônio, 2004, p. 40). 

Durante o período em que foi 
um escritor sem livros no mercado 
brasileiro, alguns dos seus contos 
eram publicados em antologias na 
Tchecoslováquia, Espanha, Ar-
gentina, Alemanha Ocidental e 
Venezuela. O desconforto com a 
situação do escritor, que, segundo 
João Antônio, era explorado pelas 
editoras, calado pela ditadura e 
ignorado pela maioria da popu-
lação, que não podia ler porque 
preocupada com a sobrevivência 
diária e, ademais, analfabeta, só ia 
crescendo durante a segunda me-
tade da década de 60 e rompia o 
lacre dos anos 70 prometendo al-
guma atitude coletiva. 

No início de sua carreira lite-
rária, João Antônio tinha a inten-
ção de fazer um retrato do homem 
paulistano, expondo sua realidade 
e psicologia, tendo como base para 
escrevê-lo (para fazer a operação 
homem real/homem construído) a 
pesquisa da linguagem própria da 
população de rua, dos subúrbios 

e dos ambientes da malandragem 
e da prostituição’’. De fato, João 
Antônio ambienta seu primeiro li-
vro em São Paulo e o conto título, 
mais que os outros oito, não tem 
a cidade somente como ambienta-
ção, cenário: ela é elevada à cate-
goria de personagem. Malagueta, 
Perus e Bacanaço estão entranha-
dos nela, sabem-na de cor e de-
pendem dela para a sobrevivência 
na sua “noite enxovalhada”, para 
usar o título do texto de Antônio 
Cândido, publicado na edição de 
“Malagueta, Perus e Bacanaço” da 
Cosac Naify.

Logo depois de seu livro de 
estreia, João Antônio publicou, 
em 1965, a novela “Paulinho Per-
na Torta”, na antologia “Os dez 
mandamentos”, concluída um 
ano antes, quando ainda vivia em 
São Paulo, e que mereceu status 
de obra-prima pela crítica de An-
tonio Candido. Ainda em 1964, 
com seu primeiro livro publicado, 
e tendo que, como ele dizia, “gra-
mar para sobreviver”, João Antô-
nio se mudou para o Rio de Janei-
ro e passou a trabalhar, em março 
de 1965, no Jornal do Brasil, onde 
ficou até junho de 1966, quando 
voltou a São Paulo para integrar 
a equipe da revista “Realidade”. 
Esse primeiro período em que vi-
veu no Rio de Janeiro certamente 

T
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tinha a intenção de 
fazer um retrato do 
homem paulistano, 
expondo sua realidade 
e psicologia

JOÃO ANTÔNIO

deu novos rumos ao projeto de 
representar o homem paulistano, 
já que passam a aparecer na sua 
produção o homem e a cultura ca-
riocas. O livro “Leão-de-chácara”, 
seu segundo, é organizado justa-
mente em função das duas cida-
des. Há duas entradas: a primeira, 
“Três contos do Rio” (“Leão-de-
-chácara”, “Três cunhadas – Natal 
de 1960” e “Joãozinho da Babilô-
nia”); e a segunda, “Um conto da 
Boca do Lixo” (“Paulinho Perna 

Torta”). Esse livro só ficaria pron-
to em 1972 e seria publicado em 
1975, no mesmo ano de publica-
ção de “Malhação do Judas Cario-
ca”, livro que marca uma mudan-
ça no estilo do escritor.

Tanto “Malagueta, Perus e 
Bacanaço” como “Leão-de-cháca-
ra” dão a ver o subúrbio das duas 
maiores cidades brasileiras e a vida 
sofrida de quem mora ali, a com-
plicação de que se faz o cotidiano 
de tipos que precisam dia após dia 

garantir o seu sustento. O mundo 
da sinuca e da malandragem são os 
hábitats das personagens, a viração 
noturna dos leões de chácara e das 
prostitutas é exposta de maneira 
bastante realista, contudo não é a 
descrição de um ambiente o que 
predomina, mas a profunda inser-
ção das personagens na cidade, a 
construção perfeita de seu modo de 
agir, locomover-se e tirar proveito 
das piores situações, bem como a 
descoberta de uma nova sintaxe, 
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que o autor constrói para exprimir 
a gíria – em palavra e carne e so-
noridade – criando um modo de 
expressão próprio desse submun-
do e das personagens retratadas. 
Linguagem profundamente elabo-
rada, trabalhada conscientemente 
para alcançar um resultado único, 
diferenciado dos outros escritores 
que também utilizaram a gíria 
como componente estético de suas 
personagens ou como documento 
de costumes, na linha de Orestes 
Barbosa (1893-1966) e Antônio 
Fraga (1916-1993), por exemplo. 

epois de passados 
12 anos da publi-
cação de seu pri-
meiro livro, a esta 

altura usando a designação de es-
critor, muito embora dele não se 
vissem mais os livros, como ficou 
dito, João Antônio acumulava a 
profissão de jornalista. Com pas-
sagens pelo Jornal do Brasil e pelas 
revistas “Cláudia”, “Manchete” 
e “Realidade”, além do Sanató-
rio da Muda da Tijuca (alegando 
estafa), publica, em 1975, o livro 
“Leão-de-chácara” – que havia 
ganhado, ano antes, o Prêmio Pa-
raná – e, em seguida, “Malhação 
do Judas Carioca”, além de editar 
o “Livro de cabeceira do homem” 
pela Civilização Brasileira e ter 

nova edição de “Malagueta, Pe-
rus e Bacanaço”. Embora tivesse 
escrito, muito provavelmente, a 
maioria dos contos de Leão-de-
-chácara ainda na década anterior, 
a década de 70 será a de sua maior 
produção: em 1976 publica “Casa 
de loucos”, em 1977, “Lambões 
de caçarola”, em 1978, “Ô, Co-
pacabana”, além de viajar para a 
maioria dos estados brasileiros a 
convite de estudantes e de cur-
sos de Letras para fazer palestras 
e conferências sobre seus livros e 
sobre a produção literária brasi-
leira. É nesse período, de 1975 a 
1979, que se localiza sua fase de 
maior militância política em prol 
da profissionalização do escritor, 
do investimento gráfico e midiáti-
co no escritor brasileiro, numa es-
pécie de valorização do “produto 
nacional”, e na produção de uma 
literatura comprometida com o 
que ele chama de levantamento 
das realidades nacionais. O livro 
“Malhação do Judas Carioca” é o 
epicentro de sua produção no pe-
ríodo, o que melhor apresenta seu 
projeto estético-político, por con-
ter o texto “Corpo-a-corpo com a 
vida”, no qual o autor intervém no 
debate em torno da literatura. 

1975 é o ano de João Antô-
nio e a visibilidade daí decorrente 
seria refletida nos anos seguintes. 

Em carta a Caio Porfírio Carneiro, 
datada de 18 de setembro, escreve: 
“Malagueta, Perus e Bacanaço” 
esgotou uma edição em 12 dias e 
“Leão-de-Chácara” – 5º mais ven-
dido, semana passada, na informa-
ção de Veja – também está esgota-
do. (...) 12 anos para reeditar um 
livro que, depois, se esgota em 12 
dias”. Mais tarde, em 6 de feverei-
ro de 1976: “Estou fazendo uma 
‘peripécia’ que poucos autores 
conseguem: tenho dois livros na 
mesma lista [a dos mais vendidos 
da Revista Veja]: ‘Malhação do Ju-
das Carioca’ e ‘Leão-de-Chácara’”. 
E ele permaneceu na lista dos mais 
vendidos várias semanas a fio. A 
esse sucesso de vendas se seguiram 
os seus depoimentos e entrevistas 
nos jornais e, enfim, João Antônio 
era nome obrigatório nas conver-
sas sobre literatura, sendo capaz de 
gerar debates acalorados. 

O que teria provocado esse 
interesse em editar e divulgar os 
livros de João Antônio depois de 
12 anos de desinteresse? 

Para Flora Süssekind, o inte-
resse se explica pelo contexto polí-
tico brasileiro: 

“Se o que não se possuíam 
eram informações e formas de 
atuação política eficazes, se o 
jornal está sob censura rigo-
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rosa, cabe à literatura exercer 
sua função. Por isso, ficção e 
jornalismo se tornam termos 
inseparáveis nos anos 70. Por 
isso os grandes sucessos edi-
toriais são factuais e não fic-
cionais (Süssekind, 1984, p. 
174).”

Mas o próprio João Antônio 
tem outra resposta à pergunta. Em 
uma entrevista, expõe os bastido-
res da produção e menos do con-
sumo: 

“Está havendo em relação ao 
ano de 1975 toda uma valori-
zação dessa época, os trabalhos 
que estão sendo publicados em 
1975, inclusive o ‘Leão-de-
-Chácara’ e o ‘Malagueta, Pe-
rus e Bacanaço’, são trabalhos 
que estão prontos há cinco 
ou seis anos. (...) Esse ressur-
gimento todo que está sendo 
feito em relação ao meu nome 
é até certo ponto um exagero 
porque há autores brasileiros 
que mereceriam tanta atenção 
quanto eu (...), o apoio e o 
prestígio que estou tendo ago-
ra. Ocorre o seguinte: por mo-
tivos editoriais e até mesmo 
políticos determinados pelo 
AI-5, e medidas econômicas 
e crise internacional do papel 

e uma porção de coisas, essa 
geração de escritores somente 
agora está aparecendo. (...) Eu 
fui um escritor que esteve con-
gelado uns 10 anos no Brasil, 
de forma que foi uma conflu-
ência de interesses. (...) Numa 
época em que o escritor está 
se omitindo de dizer qualquer 
coisa, de repente aparece um 
João Antônio, que começa a 
dizer coisas que dizem res-
peito a uma coletividade. (...) 
Evidentemente esse indivíduo 
(...) passa a ser uma espécie de 
profeta. Não sou profeta coisa 
nenhuma, mas eu passei a re-
presentar uma bandeira.”

ssa bandeira de que 
fala João Antônio 
está hasteada no tex-
to “Corpo-a-corpo 

com a vida”, em “Malhação do 
Judas Carioca”, livro que deve ser 
contextualizado por um olhar so-
bre a década de 70, mergulhada 
numa ditadura repressora e imbu-
ída do projeto de industrialização 
do Brasil sob o lema do “Brasil 
Grande” (Habert, 2003).

O que interessa mais de perto, 
já que há muita literatura sobre o 
período e não é necessário apro-
fundar a questão de o que foi a di-
tadura no Brasil, é tornar presente 

o clima de euforia que envolveu 
os meados da década com o in-
vestimento do Estado na cultura e 
com a entrada maciça da televisão 
nos lares brasileiros. Na entrada 
dos anos 70, a expressão “milagre 
econômico” dominou a imprensa 
e os discursos oficiais. As empre-
sas multinacionais consideravam o 
Brasil como país seguro para seus 
investimentos e o PIB crescia ten-
do à frente a indústria de bens de 
consumo duráveis. Por outro lado, 
em 1975, 72 milhões de brasilei-
ros eram subnutridos, enquanto 
o Brasil era campeão de acidentes 
de trabalho (Habert, 2003). Mas 
essas segundas informações não 
eram divulgadas; o Brasil vendia 
para a população a ideia do mi-
lagre econômico e anunciaram-se 
muitos boons: o boom das comuni-
cações, o boom da construção civil, 
o boom da mineração e também o 
boom literário.

No caso do Brasil, em termos 
de mercado editorial, o boom lite-
rário pode ser localizado, segun-
do Heloisa Buarque de Hollan-
da e Marcos Gonçalves, no ano 
de 1975, em consonância com a 
Política Nacional de Cultura e a 
participação do Estado como me-
cenas da cultura nacional. Atu-
ando tanto como censor quanto 
como incentivador financeiro, o 
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Estado promoveu o clima de de-
bate e a visão do escritor como 
“bom negócio”. Obras que esta-
vam aguardando reedição foram 
reeditadas, como é o caso de João 
Antônio; novos escritores foram 
publicados. “A premiação e a 
promoção de concursos literários 
se investe de sentido de patrocí-
nio e incentivo. As empresas edi-
toriais testam o alcance comercial 
de lançamentos bem programa-
dos do ponto de vista mercado-
lógico” (Novaes, 2005, p. 113). 
Proliferam as revistas literárias e 
os jornais alternativos. 

Mas se pode falar de um boom 
literário brasileiro também em ter-
mos de reflexo do que se chamou 
boom literário da América Latina: 
“a reorganização tecnológica e 
industrial da produção em escala 
transnacional” (Canclini, 2003, p. 
142) invadiu as livrarias brasileiras 
com as obras de Julio Cortázar, 
Gabriel García Márquez, Carlos 
Fuentes, Laura Esquivel. Com o 
prestígio de que estavam gozando 
esses escritores na Europa e nos 
Estados Unidos e o alarde des-
se sucesso é que surgiu a palavra 
boom. O que houve no Brasil foi, 
por um lado, a necessidade de ex-
pandir o mercado e a tentativa de 
entrar na rota feita pelos vizinhos 
latinos, e, por outro, a valorização 

do escritor nacional, preocupado 
com uma reserva de mercado para 
vender seus próprios livros. Equi-
vocadamente, muitos escritores, 
entre eles João Antônio, entraram 
numa luta acirrada contra a bada-
lação dos autores de outros países, 
como se eles estivessem tirando o 
lugar dos escritores brasileiros das 
livrarias. Em parte, era o clima de 
investimento na cultura nacional 
que provocava esse tipo de pos-
tura, mas, por outro lado, como 
não se posicionar diante de uma 
realidade de grandes investimen-
tos industriais enquanto a profis-
sionalização do escritor não tinha 
perspectivas de se concretizar ple-
namente diante das condições de 
consumo que se restringiam à pe-
quena elite? 

O investimento na cultura 
como produto nacional teve a 
interferência do Estado em to-
das as áreas, mas as questões mais 
profundas (de alfabetização e dis-
tribuição de renda, de acesso ao 
consumo) ficaram em segundo 
plano. A partir de 1974, o samba 
foi decretado a linguagem musical 
nacional: “1975 ficou marcado 
como o ano do samba” (Autran, 
in Novaes, 2005, p. 71). Um ba-
lanço da situação do teatro mostra 
que, com o apoio dos empresários 
do teatro, o Estado se transformou 

O livro 
“Malhação do 
Judas Carioca” 
causou impacto 
no público, criou 
polêmica e deu 
muito espaço 
para debates a
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no mediador hegemônico da pro-
dução teatral tanto em incentivo 
financeiro como no seu papel re-
gulador: “Nunca foram proibidos 
tantos textos e tantos espetáculos 
e jamais tanto dinheiro dos cofres 
públicos escorregou para a mão 
dos empresários teatrais” (Arra-
bal, in Novaes, 2005, p. 228). O 
cinema procura sua maturidade 
industrial, e a televisão, que entra 
na maioria dos lares nessa década, 
surge como o arauto da imagem 
do Brasil moderno.

om a censura, a li-
teratura despertou 
muito mais o in-
teresse do público. 

Como se viu, João Antônio ficou 
com mais de um livro na lista 
dos mais vendidos da Veja e as 
edições, embora pequenas (entre 
três e cinco mil exemplares), se 
esgotavam rapidamente. Inácio de 
Loyola Brandão e Rubem Fonseca 
também frequentaram as listas dos 
mais vendidos. 

De escritor sem livros no mer-
cado, João Antônio passou, em 
poucos meses, ao mais vendido 
do Brasil. Isso abriu espaço para 
que se tornasse visto e ouvido, e de 
muitas universidades lhe chega-
ram convites para debates. Desse 
modo, o autor se posicionou fir-

memente nas suas ideias mais po-
líticas para a profissionalização dos 
escritores brasileiros e aproveitou 
o clima para alardear seu projeto 
estético e ideológico como é o caso 
em “Corpo-a-corpo com a vida”.

Nesse texto, a figura do escri-
tor e sua literatura andam juntas 
e, para João Antônio, têm força, 
provocam mudanças de opinião 
e de visão nos leitores. O autor 
é visto por ele como produtor: 
“Um homem de quarenta anos 
que escreva e que não tenha, em 
nosso país, preocupação com o 
que os homens de vinte anos pen-
sam certamente vai mal”, diz em 
depoimento à Revista do Livro, 
no mesmo ano da publicação de 
“Malhação do Judas Carioca”. 
Sabendo da precariedade do mer-
cado editorial, compara o escritor 
com um vendedor de batatas: 

“O escritor, enquanto escre-
ve, é exclusivamente um es-
critor – operário da palavra 
queimando olhos e criando 
corcunda sobre o papel e a 
máquina. Pronto o livro, o 
autor brasileiro não deve fugir 
à realidade de que é um ven-
dedor, como um vendedor de 
cebolas ou batatas. Mas com 
uma diferença, é claro: no 
Brasil o livro não é considera-

do como produto de primeira 
necessidade, como os cereais” 
(p. 24).

O livro “Malhação do Ju-
das Carioca” causou impacto no 
público, criou polêmica e deu a  
João Antônio muito espaço para 
debates, inclusive na mídia. Em 
todos os depoimentos e entrevis-
tas a que tivemos acesso, como 
no texto “Corpo-a-corpo com 
a vida”, ele tenta inserir outros 
escritores na conversa, citando 
nomes e livros, indicando ten-
dências e reivindicando para si e 
para outros o lugar de participan-
te e de portador de algum tipo de 
mudança. Sendo tempos de dita-
dura, a responsabilidade do escri-
tor é ainda mais requerida. João 
Antônio usa o espaço que conse-
guiu para si para reunir os outros 
escritores, procurando engrossar 
o coro, chamando atenção para 
os problemas específicos do escri-
tor brasileiro e para a necessidade 
de criar uma literatura diferencia-
da, com identidades próprias. O 
material há: é a própria cultura 
brasileira dada e construída pelo 
povo; a tarefa do escritor, a de 
trabalhar esse material literaria-
mente, sem formas importadas. 
Em “Corpo-a-corpo com a vida”, 
parece a João Antônio que sua 
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forma ideal seria a fusão entre li-
teratura e jornalismo.

matéria essencial-
mente nacional, 
que continuaria a 
boa linhagem da 

literatura brasileira – e nela estão 
Lima Barreto, Graciliano Ramos, 
José Lins do Rego, Oswald de 
Andrade, Manuel Antônio de Al-
meida, citados textualmente em 
“Corpo-a-corpo com a vida”, e 
outros mencionados em entrevis-
tas, os que têm “um compromisso 
sério com o fato social” –, estaria 
ligada ao homem e aos costumes 
da terra. Uma frouxidão na valo-
rização da identidade brasileira 
dá-se, segundo o autor, pelo “dis-
tanciamento de uma literatura 
que reflita a vida brasileira,” que 
ele marca como sendo “o futebol, 
a umbanda, a vida operária e fa-
bril, o êxodo rural, a habitação, a 
saúde, a vida policial, aquela faixa 
toda a que talvez se possa cha-
mar radiografias brasileiras”. Para 
João Antônio, é devido a esse dis-
tanciamento, a essa carência, que, 
“por um lado não temos conteú-
do, e de outro, nem temos forma 
brasileira”. 

O texto é editado à manei-
ra de posfácio, todo em itálico e 
sem numeração de páginas. É as-

sim que começa: “A maioria dos 
depoimentos que tenho lido me 
parecem testemunhos de uma 
época em que quase todos estão 
preocupados com o acessório, o 
complementar, o supérfluo, fi-
cando esquecidos o fundamental, 
o essencial” (1975). No texto fica 
mais ou menos claro que funda-
mentais são o homem e a cultura 
brasileiros e acessória é a preocu-
pação puramente estilística, “vin-
culada à forma”. É no mínimo 
curioso João Antônio falar de de-
poimentos e não de textos. É certo 
que, nesse momento, sua literatu-
ra e seu pensamento em torno dela 
excedem a discussão sobre gêneros 
literários, aliás, mais de um críti-
co apontou uma “explosão dos 
gêneros” em João Antônio, como 
vai ficando claro nas orelhas e nos 
prefácios de seus livros com pu-
blicação posterior a 1975. Ainda 
em 1974, João Antônio anunciava 
a seu amigo Caio: “Ando muito 
interessado numa literatura que, 
fugindo a gênero literário (essa 
coleira do capeta), seja menos li-
terária e mais um corpo-a-corpo 
com a vida” (Antônio, 2004, p. 
49). Mas, certamente, não redu-
ziria todos os gêneros a um só, o 
depoimento. Assim, parece claro 
que João Antônio está se referindo 
às entrevistas, aos paratextos, à crí-

tica, e não às obras dos escritores 
da época, o que torna evidente o 
clima de debate, de militância em 
que estavam envolvidos.

No que diz respeito à forma 
dessa nova narrativa que João An-
tônio reclama, entrevê-se em seu 
texto uma elaborada proposição, 
que exige do escritor que seja um 
descobridor, já que os temas obri-
gariam o surgimento de um novo 
processo de escrita que se adequas-
se ao tratamento de igual para 
igual entre o autor e sua matéria, 
suas personagens, de modo a ex-
trair do texto uma fatura à altura 
dos elementos da narrativa e do 
tema, e concebendo a personagem 
como não subordinada ao escritor, 
mas de par com ele numa luta não 
previamente decidida pelo autor.

Este é outro desdobramen-
to do projeto de João Antônio: 
aproximar-se do homem-comum, 
mobilizando e até ultrapassando 
a classe média que consumia seus 
livros, por meio do debate que po-
dia conquistar a mídia. Se o povo 
não lia, por não ter condições fi-
nanceiras para aquisição de livros 
– se não tinha nem mesmo para 
comer! – ou por ser analfabeto, via 
televisão, sabia o que ia nas man-
chetes de jornal e poderia ter notí-
cias dos intensos debates promovi-
dos nas faculdades brasileiras e até 
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mesmo em centros comunitários, 
como foi acontecendo nesses mea-
dos dos anos 70. 

Para João Antônio, a literatu-
ra era menos importante do que a 
escrita, e se exigia do escritor que 
se posicionasse diante dos proble-
mas brasileiros enfrentados na-
quela década que vivia, a um só 
tempo, uma ditadura opressora, 
vigilante do que se produzia cultu-
ralmente no país, e uma abertura 
promissora do mercado editorial. 
Assim, sendo um texto que pen-
deria mais para a crítica, a análi-
se, o artigo, do que para o conto, 
mais para o paratexto do que para 
o texto, ainda que ocupe um lugar 
em separado, sua inserção no livro 
autoriza o apagamento da frontei-
ra entre o interior e o exterior da 
obra de João Antônio. Ao tirá-lo 
do lugar de texto periférico, como 
seria o caso das entrevistas e dos 
depoimentos do autor a terceiros, 
tanto falados como escritos, e dar 
a ele o mesmo lugar que ocupam 
os outros textos do livro e da obra, 
“Corpo-a-corpo com a vida” é ele 
mesmo a exemplificação do que 
seu autor propõe: a negociação 
continuada do que seja aquilo a 
que chamamos literatura.

Se é a partir de “Corpo-a-cor-
po com a vida” que começa a apa-
recer em sua literatura a aversão 

pelo literário, é certamente na sua 
“devoção pessoal”, na sua “quase 
obsessão” (Prado, 1999, p. 147) 
por Lima Barreto que ela come-
ça a ganhar forças como projeto. 
Eliminando o que considera lite-
rário na literatura (“a literatura 
que estraga a literatura”), aproxi-
ma-se, assim, da crônica, respal-
dado pelo precursor que foi Lima 
Barreto, a quem passa a dedicar 
todos os seus livros: “A Lima 
Barreto, pioneiro, consagro”. 
Sua aproximação com o autor de 
“Policarpo Quaresma” e de “Os 
Bruzundangas” – os dois livros 
mais citados por João Antônio – 
se dá, principalmente, pela visão 
desalentadora do Brasil.

À visão ácida do Brasil, só 
possível de lidar com algum ci-
nismo, alia-se a simpatia pelos 
deserdados que sofrem na carne 
o desprezo do país pela sua con-
dição de miseráveis. Antônio Ar-
noni Prado, em seu artigo “Lima 
Barreto personagem de João An-
tônio” (Remate de Males: 1999, 
pp. 147-167) coloca em relevo 
um Lima “que inaugura uma in-
cursão estética pela melancolia da 
pobreza”, cujo valor primeiro está 
“no alcance do olhar inovador que 
se reconhece na polifonia daque-
las vozes sem nome” e, sobretudo, 
“na cumplicidade de um narrador 

Para 

a literatura era 
menos importante 
do que a escrita, 
e se exigia do 
escritor que se 
posicionasse diante 
dos problemas 
brasileiros 
enfrentados 
naquela década 
que vivia
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(ele próprio um excluído) que vê 
na escrita a única forma de acer-
tar o passo consigo mesmo e com 
suas origens”. O “relato-flagrante” 
da pobreza inaugurado por Lima e 
a cumplicidade do narrador com 
suas personagens são justamen-
te o que João Antônio reivindica 
em “Corpo-a-corpo com a vida” 
para fazer uma literatura menos 
alinhada com os padrões estéticos 
convencionais e mais próxima do 
sentido de missão.

Para Nicolau Sevcenko, “a 
concepção puramente utilitária da 
arte” fazia com que Lima Barreto 
a concebesse “como uma força de 
libertação e de ligação entre os 
homens” (1983, p. 168), sendo, 
portanto, o caráter de missão de 
que está investida um dos sentidos 
mais importantes de sua obra, ape-
sar de não estar reduzida a ele. Já 
para Antonio Candido, sua “con-
cepção empenhada” da literatura 
atrapalhou-o a vê-la como arte, re-
sultando daí uma escrita que ficou 
“perto demais do testemunho, do 
comentário, do desabafo” (1987, 
p. 41). Paradoxalmente, é quando 
Lima não está escrevendo imbuído 
do sentido de missão, por exem-
plo, quando faz suas anotações no 
Diário íntimo, que ele melhor re-
aliza seu desejo de mostrar a vida, 
segundo o crítico, sem dever nada 

à realização literária. O mesmo se 
poderia dizer de João Antônio.

Mas, se a aversão pelo literário, 
a melancolia da pobreza e o apreço 
pelos despossuídos ligam João An-
tônio a Lima Barreto, há desseme-
lhanças bastante concretas em seus 
modos de narrar. Uma delas é o 
tratamento que ambos dão à lin-
guagem. Enquanto Lima Barreto 
deixa claro no diário “a impossi-
bilidade de uma escrita concebida 
sob a reflexão paciente de quem se 
adestra na luta para disciplinar pa-
lavras, imagens e ritmos” (Prado, 
1999, p. 148), João Antônio in-
veste numa estética completamen-
te ligada às tensões de linguagem, 
como fica evidente na análise do 
conjunto de sua produção.

esmo alegando 
a vida em lugar 
da literatura, 
João Antônio 

aliou a ambas na construção de 
uma escrita comprometida com a 
dignificação de suas personagens 
do submundo, se aproximan-
do do melhor de Lima Barreto, 
aprendendo com ele, seguindo-o 
na convivência com os deserdados 
e contribuindo para divulgar as 
obras de Lima, ao mesmo tempo 
em que se empenhou em propa-
gar sua imagem de escritor injus-

tiçado. Ligando sua literatura à de 
Lima Barreto, acabou por irmaná-
-las na intenção de missão e criou 
para si uma pose de escritor que se 
assemelha à imagem que ele cons-
truiu de Lima.

Desse modo, na década de 
70, depois de ter passado algum 
tempo no Sanatório da Muda 
estudando com afinco as obras 
de Lima, entra numa luta contra 
o apagamento do nome do mes-
tre, fazendo campanhas, inclusive 
para a reedição de sua obra, para 
que seus livros sejam lidos, não 
perdendo uma oportunidade de 
tocar em seu nome e recomendá-
-lo em quase todas as entrevistas 
da época, além de publicar o livro, 
que é uma forma de homenagem, 
“Calvários e porres do pingente 
Afonso Henriques de Lima Barre-
to” (1977).

A efervescência gerada na dé-
cada de 70, como se vê pelos vá-
rios balanços feitos no “calor da 
hora”, “ainda sob a tempestade”, 
foi, em grande medida, a respon-
sável por posicionamentos desse 
tipo por parte dos escritores bra-
sileiros. Hélio Pólvora, comen-
tando o lançamento de “Maldi-
tos escritores!” na revista “Veja” 
de 16 de março de 1977, escreve 
matéria intitulada “A vida, com 
o povo e sem sonegar a arte”, na 
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qual dá o tom da exigência ética 
feita aos escritores desse período: 
“A resistência à alienação, cau-
sada por desfigurações político-
-culturais, constitui, pois, o traço 
saudável dos contos de ‘Malditos 
escritores!’”. Daí se retira que a 
escolha era entre o comprometi-
mento e a alienação. 

oi uma exigência de 
época que a literatura 
tivesse uma função so-
cial, já que o contexto 

político brasileiro estava envolto 
por uma série de fatores sociais, 
políticos e econômicos – a busca 
de uma integração com a produ-
ção industrial moderna, a nova 
articulação do capitalismo brasi-
leiro com o mercado mundial, a 
entrada do Estado como mece-
nas da cultura e o consequente 
impulso do mercado editorial, e 
a interferência do Estado no pro-
cesso cultural que, dado o regime 
ditatorial, exercia um controle po-
lítico na veiculação de mensagens, 
o que, segundo Heloisa Buarque 
de Hollanda e Marcos Gonçalvez, 
exerceu “uma razoável influência 
nas prioridades estabelecidas pelos 
artistas e intelectuais com relação 
aos canais privilegiados para sua 
atuação e mesmo na opção por de-
terminados esquemas formais e de 

linguagem”. Desse modo, “a hie-
rarquização de temas a serem tra-
tados pela ficção ou mesmo pelo 
jornalismo leva[vam] em conta 
determinações ‘táticas’” (Novaes, 
2005, p. 99). Talvez precise ser 
dito que uma leitura da década 
que leve em conta as opções po-
líticas dos escritores, suas deter-
minações táticas, é sempre uma 
aposta mais generosa e menos au-
toritária do que aquela que investe 
em separar o que seriam a “boa e a 
má literatura”. O olhar que insiste 
em colocar toda a produção que 
aproximou literatura e jornalismo, 
ou que se preocupou em escrever 
sobre a realidade, no mesmo “ba-
laio”, rebaixando seu valor, pode, 
depois de passado o calor da dé-
cada, se mostrar um tanto míope. 

A partir da década seguinte, 
a forma mais aproximada da jor-
nalística foi perdendo espaço. A 
militância política se afastou um 
pouco tanto dos livros quanto dos 
depoimentos do escritor, dando 
lugar a uma acidez mais decanta-
da, entranhada no íntimo, e à vol-
ta dos textos mais literários. 

João Antônio “cavou” com to-
das as forças e estratégias que vis-
lumbrou uma carreira de escritor 
que lhe desse a possibilidade de 
viver de literatura. Mas, apesar de 
ser traduzido em diversas línguas, 

nunca pôde se afastar do jornalis-
mo, que ocupou o lugar da publi-
cidade, seu ganha-pão do início 
da carreira. Tendo tomado a de-
cisão de viver de literatura como 
anuncia ainda em 1964, produz, 
divulga e procura editor para seus 
livros. Na década de 1970, quan-
do surge uma abertura, empunha 
a bandeira pela profissionalização, 
faz uma enorme campanha para 
que “valha o contrato” entre edi-
tora e autor, para que sejam pagos 
corretamente os direitos autorais, 
para que o editor não só publique 
o livro, mas pague o trabalho do 
autor. Com o investimento no se-
tor editorial, na década de 1970 
João Antônio pôde viver seu papel 
de agente no mercado econômico, 
mas passada a euforia do boom e 
com o fim do incentivo do Estado 
muitas editoras ficaram sem recur-
sos e o interesse na publicação em 
larga escala de obras de escritores 
brasileiros arrefeceu.

Na mudança da década, João 
Antônio desfaz o contrato com a 
Civilização e passa a ser editado pela 
Record. Aquela veia esquerdista e 
contestatória da Civilização Brasi-
leira, que permitiu a João Antônio 
criar projetos ousados, como “Mal-
ditos escritores!”, não tem nada a 
ver com o projeto da sua nova edi-
tora. Também a onda de ataque à 
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literatura, aos críticos, aos padrões 
beletristas já tinha rendido vários 
livros e João Antônio precisava 
apostar numa mudança. Assim, os 
novos livros, muito bem cuidados 
graficamente, ilustrados por artistas 
gráficos premiados, como Fafs, em 
“Dedo-duro”, e Rubem Grilo, em 
“Abraçado ao meu rancor”, che-
gam ao leitor com menos ânsia de 
negar a literatura.

Os livros que se seguiram a 
“Dedo-duro” mantêm a aproxi-
mação entre vida e literatura, há 
em todos a mescla entre novos 
contos e contos-reportagens retra-
balhados, e percebe-se nos novos 
uma ênfase, outra vez, no me-
morialismo e no autobiográfico, 
como se o autor englobasse num 
só livro uma marca do primeiro 
João Antônio e do segundo, o crí-
tico da sociedade da década de 70, 
afirmando, pois, mais uma vez, a 
tensão entre o que é literatura e o 
que não é, entre o escritor e o jor-
nalista, entre o escritor e o malan-
dro, oscilando em ocupar o lugar 
de um e o de outro. •
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Aconteceu no dia 9 de 
julho de 2011. Acompanhei 
daqui o que acontecia lá 
em Juba, a capital do mais 
recente país a nascer no 
planeta, com um misto de 
satisfação, incredulidade 
e inegável esperança. Foi 
um nascimento cheio de 
pompas e circunstâncias, 
com festas nas ruas. Todos 
orgulhosos de um bebê que 
já nasceu crescido, repleto 
de responsabilidades e 
expectativas e já desfraldado. 
Aliás, sem ter tido a chance 
de promover um chá de 
fraldas ou de poder usá-las 
antes da estreia efetiva no 
mundo dos adultos.

Jornalista

Alexandre
DOS

Santos
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Sudão do Sul nasceu. O 52º país 
africano a se tornar independen-
te desde a libertação do Gana, em 
1957. Uso 52 – e não 54 – porque 
Etiópia e Libéria estão de fora dessa 
conta, pois, no fim do século XIX 
(entre novembro de 1884 e feve-
reiro de 1885), ficaram de fora das 
discussões a respeito das regras de 
ocupação das potências coloniais 
no continente africano. Esse fato 
ficou conhecido como Conferên-
cia de Berlim e ganhou um lugar 
de destaque na História porque as 
charges e desenhos publicados nos 
periódicos europeus da época refle-
tiram a ideia de que o continente 
– do Saara para baixo – estava sen-
do fatiado e entregue aos represen-
tantes dos impérios europeus como 
um pedaço de bolo confeitado. 
A tal “partilha da África” – pelo 
menos aquela que se imagina feita 
com régua e compasso por homens 
ávidos por um naco de terra e de-
bruçados por cima de um mapa da 
África, sob os olhos vigilantes do 
kaiser alemão Otto von Bismar-
ck – nunca aconteceu. Pelo menos 
não dessa maneira. O encontro em 
Berlim, que se estendeu por cerca 
de três meses, reuniu, majoritaria-
mente, representantes de segundo e 
terceiro escalões dos seus respecti-
vos governos.

Nascido exatos 126 anos depois 
do fim da Conferência de Berlim, 

O
o Sudão do Sul conta com a indul-
gência do pai severo, o Sudão (do 
Norte), presidido há pelo menos 
22 anos pelo homem-forte Omar 
Hassan Ahmad al-Bashir, recente-
mente reconduzido ao cargo nas 
primeiras eleições multipartidárias 
do país, em 2010. O presidente re-
cebeu 68% dos votos num pleito 
contestado pelos pouquíssimos 
observadores internacionais que a 
acompanham.

Al-Bashir é o mais recente go-
vernante de uma linha sucessória 
de golpes de Estado que ocorre-
ram no Sudão desde 1964. Dos que 
ainda estão no poder depois dos 
sopros da Primavera Árabe (que, 
até agora, derrubaram Ben Ali, 
Mubarak e Kadafi) é ele quem mais 
tem “experiência empírica” com a 
abrangência de levantes populares. 
Já viu um pouco de tudo. Teste-
munhou a “revolução de outubro” 
sudanesa, de 1964, que puxou o ta-
pete do general Ibrahim Abboud e 
da primeira das ditaduras militares 
sudanesas. Tempos depois, viu Ja-
far Numeiri cair do trono em 1985, 
enquanto fazia uma visita aos EUA. 
Nas duas ocasiões os golpes milita-
res tiveram apoio das classes políti-
ca, intelectual e popular.

Numeiri, inclusive, perdeu a 
sua base de apoio ao trair os acor-
dos feitos com os insurgentes do 
Sul, com quem Cartum já vinha 
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se envolvendo em combates des-
de 1955, um ano antes da inde-
pendência. Essa primeira fase da 
guerra civil com o Sul se estendeu 
até 1971, quando foi interrompido 
pelas promessas de Numeiri de au-
tonomia à região. A lua de mel já 
havia azedado em fins da década 
de 1970, mas o reinício da guerra 
entre Sul e Norte recomeçaria em 
1983, ano em que Jafar Numeiri im-
pôs a Sharia (Lei islâmica) a todo 
o país, inclusive sobre o Sul cristão 
e animista. O reacender das brasas 
do conflito, depois de quase 11 anos 
de trégua, foi um dos motivos que 
levaram à derrubada do governo.

A bem da verdade, as duas re-
giões sempre representaram realida-
des sociais, políticas e econômicas 
distintas e foram forçadas a forjar 
um país único tanto pelo interesse 
dos egípcios em exercer influência e 
controle políticos e econômicos so-
bre o novo país quanto pela falta de 
maiores ambições dos britânicos. 
O Sudão já era administrado por 
um “condomínio anglo-egípcio”, 
tendo as partes Norte e Sul tão in-
dependentes que era necessário o 
uso de passaporte para atravessar 
de uma e outra. No Sul falava-se – 
e ainda se fala – o inglês como lín-
gua franca (agora oficial), além dos 
dialetos locais. No Norte, o árabe 
e o islã se mantêm até hoje como 
língua e religião oficiais. No Sul, os 

pouco mais de 30% de católicos di-
videm suas crenças religiosas com 
as diversas manifestações animistas.

Em 1943, as autoridades britâ-
nicas iniciaram a preparação para o 
processo de independência, de for-
ma distinta para cada parte, sendo 
pressionados por representantes de 
várias correntes políticas: a dos que 
defendiam uma união com o Egito 
e criando um super-Estado, man-
tendo os antiquíssimos laços histó-
ricos entre os dois países; a dos que 
defendiam a independência per si; 
a da elite política e intelectual mu-
çulmana de Cartum, que desejava 
manter o poder que já usufruíam 
e exercer poder político sobre um 
novo país independente; e os defen-
sores da divisão, mantendo a ideia 
original dos ingleses de criar duas 
regiões administrativas e, conse-
quentemente, dois países. A partir 
de 1947 os britânicos se decidem 
pela independência integrada. Os 
conflitos saem do plano ideológico 
e partem para as ações organizadas. 
Ganham força e, mesmo com a 
“garantia” de que a autodetermina-
ção seria concedida, em 1956, a um 
Estado laico, os conflitos se iniciam 
um ano antes.

A segunda guerra civil entre 
Sul e Norte aconteceu entre 1983 e 
2005. Foi nesse cenário que surgiu 
Omar al-Bashir, que, apoiado pelos 
correligionários das Forças Arma-

Nascido 
exatos 126 
anos depois 
do fim da 
Conferência 
de Berlim,
o Sudão do 
Sul conta com 
a indulgência 
do pai severo, 
o Sudão  
(do Norte)
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das do Sudão, derrubou o governo 
democrático de Sadiq al-Mahdi, 
em 1989. Na época al-Bashir já ti-
nha experiência na liderança das 
tropas sudanesas contra o Exército 
Popular de Libertação do Sudão 
(SPLA, no acrônimo em inglês). 
Após um curto período no qual 
exerceu o poder amparado por um 
Conselho de Comando da Revolu-
ção, ele logo diria a que veio. Em 
1993 autoproclamou-se presidente 
e comandante das Forças Armadas. 
A partir daí, vem se reelegendo em 
pleitos amplamente criticados pela 
comunidade internacional. O últi-
mo deles, justamente o de 2010. 

em 1996. Foi lá que a Qaeda pla-
nejou os atentados (desta vez bem-
-sucedidos) contra as embaixadas 
norte-americanas na Tanzânia e no 
Quênia (ambas em 1998) e contra o 
contratorpedeiro USS Cole, no lito-
ral do Iêmem, em 2000.

Fazul Abdullah Muhammad, 
colaborador de Bin Laden e um 
dos organizadores dos ataques de 
98, ainda era um dos terroristas 
mais procurados do mundo – ca-
beça da Qaeda na região do chifre 
da África, e talvez o mais influente 
líder dentro da Shabab (a organi-
zação islâmica que controla, hoje, 
mais da metade da Somália pelo 

Foi durante a primeira metade 
dos anos 1990 que Osama bin Laden 
estabeleceu no Sudão – sob os bene-
plácitos de al-Bashir – as bases para 
a criação da futura al-Qaeda. Depois 
de apoiar um atentado malsucedido 
contra Hosni Mubarak, já presiden-
te do Egito desde 1981, Bin Laden 
por pouco não foi extraditado para 
o seu país natal, a Arábia Saudita. 
Não faltaram pressões e tentativas 
de acordo entre os representantes de 
Bill Clinton (EUA) e de al-Bashir 
com a família real saudita. Porém, a 
impossibilidade do acordo fez com 
que Osama e seus correligionários 
fossem expulsos para o Afeganistão 
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(o principal líder do SPLA) e seus 
representantes, abrindo caminho 
para que, em janeiro de 2005, o 
Acordo de Paz Global (ou Acordo 
de Naivasha, uma cidade do Quê-
nia) fosse firmado, encerrando um 
total de 37 anos de conflitos, com 
mais de 1,5 milhão de mortos.

quase irônico pensar que, ao en-
cerrar o capítulo da mais extensa 
guerra civil do continente africa-
no e no momento em que colhia 
os frutos desse acordo de paz, 
al-Bashir tenha se visto jogado 
dentro de outra crise que havia 
surgido em 2003 e vinha se agra-
vando desde então. As populações 
nômades do ocidente sudanês en-
travam em conflitos cada vez mais 
recorrentes e sangrentos com as 
populações sedentárias. Dentro 
desse velho e secular conflito entre 

pastores e agricultores de Darfur, 
outrora um califado importante 
porém relegado ao esquecimen-
to e à marginalização pelo poder 
político de Cartum, al-Bashir se 
viu novamente no centro das aten-
ções da mídia internacional ao ser 
acusado de armar e dar apoio às 
milícias janjaweed (os “árabes”) 
contra a população não árabe (os 
“negros”) da região. Um conflito 
que até agora já teria deixado mi-
lhares de mortos. Na falta de um 
número oficial ou minimamente 
confiável, o total varia de acor-
do com o freguês: indo de menos 
de 40 mil mortos (números di-
vulgados a fórceps pelo governo 
norte-sudanês) a mais de 600 mil, 
números calculados pelas ONGs 
que atuam fora das fronteiras do 
Sudão, principalmente no vizinho 
Chade, recebendo e assistindo os 
refugiados do conflito, que já pas-
saram dos dois milhões.

O prolongamento do conflito 
em Darfur e os indícios do envol-
vimento de Cartum no apoio à 
perseguições étnicas, extermínios e 
práticas genocidas na região, ren-
deram a al-Bashir mais uma coroa. 
Em 2009 o presidente do Sudão se 
tornou o primeiro chefe de Estado 
no exercício do poder a ter prisão 
decretada pelo Tribunal Penal In-
ternacional (TPI) por crimes de 
guerra e contra a Humanidade. O 

terror e impondo uma visão estrei-
ta e distorcida da sharia) – quando 
foi morto no início de junho de 
2011 por soldados do Governo de 
Transição somali. A morte dele 
aconteceu um mês depois de Bin 
Laden ser abatido no esconderijo 
em Abbottabad, no Paquistão.

A instauração da ditadura su-
danesa, em 1993, e a associação – 
feita pela comunidade internacio-
nal e pelos governos vizinhos – da 
figura de al-Bashir com o islã radi-
cal, mesmo depois da expulsão de 
Bin Laden em 1996, forçaram uma 
mudança no modus operandi do 
presidente sudanês. Havia muitos 
olhares de soslaio. Hay que enter-
necerse pero sin perder la dureza 
jamás!

Internamente a oposição tam-
bém se organizava. Um grupo de 
13 partidos políticos – entre eles o 
Movimento Popular de Libertação 
do Sudão (SPLM, no acrônimo em 
inglês), braço político do Exército 
Popular de Libertação do Sudão 
(SPLA, em inglês), principais orga-
nizações de luta pela independência 
do Sul – criaram a Aliança Demo-
crática Nacional (NDA), que, des-
de o golpe de 1989, promoveu as 
idas e vindas do debate político in-
terno. Entre julho de 2002 e dezem-
bro de 2004, uma série de acordos 
e protocolos foram assinados entre 
o próprio al-Bashir, John Garang 
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mandado de prisão ainda está váli-
do, por sinal.

Em 9 de julho de 2011 o mes-
mo Omar Hassan Ahmad al-
-Bashir participava, na cidade de 
Juba, das cerimônias e festas co-
memorativas pela criação do Su-
dão do Sul. O novo país, fruto di-
reto de suas negociações dele com 
John Garang, tornou-se indepen-
dente após um referendo no qual 
98% dos cidadãos do Sul optaram 
pela secessão.

Porém, John Garang de Ma-
bior, menino pobre do Sul, teve 
sorte de ganhar ajuda para come-
çar seus estudos em Economia nos 
EUA e terminar na Tanzânia, não 
viveu para testemunhar o momen-
to histórico. Em janeiro de 2005, 
como parte do acordo de paz com 
Cartum, o carismático líder do 
SPLA assumiu a Presidência do Sul 
semiautônomo, cumulativa com a 
vice-Presidência do Sudão, mas fi-
cou pouquíssimo tempo no cargo. 
Garang morreria em um aciden-
te de helicóptero no fim de julho. 
Coube a seu segundo em comando, 
Salva Kiir, um dos fundadores do 
SPLA, a tarefa política e diplomá-
tica de assumir os dois cargos e 
dirigir com cuidado redobrado o 
processo de independência do país. 
Sempre acompanhado de seu inde-
fectível chapéu de caubói e sob a 
vigilância serrada de al-Bashir.

No dia 14 de agosto de 2011 o 
vice-presidente do novo país afri-
cano, Rick Machar, esteve na sede 
da ONU para a cerimônia de has-
teamento da bandeira do 193º inte-
grante da organização. Prometeu 
trabalhar pela paz, deixando para 
trás um passado de opressão exer-
cida pelo Norte. Em seu primeiro 
discurso frente à Assembleia Geral, 
Machar exortou o diálogo e a co-
operação e garantiu que o Sudão 
do Norte e o do Sul não entrarão 
em guerra (promessas que, por en-
quanto, e levando-se em considera-
ção o histórico da região, não sig-
nificam muita coisa além de boas 
intensões). Mas a aparente disposi-
ção dos sul-sudaneses em trabalhar 
pela paz é um alento para os olhos 
das Nações Unidas. Afinal, a região 
da qual o novo país faz parte é uma 
das mais belicosas, instáveis e peri-
gosas do planeta.

Uma das aparentes vitórias 
para a paz e a estabilidade regio-
nais é o corte, ao menos geogra-
ficamente, das ligações entre Car-
tum e o Exército de Libertação do 
Senhor. Grupo terrorista liderado 
pelo messiânico Joseph Kony, que 
alega ter contato direto com o 
Espírito Santo. Desde 1987 Kony 
vem usando a desculpa de com-
bater o governo de Uganda e o 
presidente Yoweri Museveni, para 
tentar construir a mais extensa 

folha corrida de violações contra 
os direitos humanos no planeta: 
assassinatos, mutilações, escravi-
zações, sequestro de crianças para 
treinamento paramilitar, estupros, 
torturas... Com os vazamentos dos 
telegramas diplomáticos norte-
-americanos pelo Wikileaks, “des-
cobriu-se” o que todos já sabiam: 
que o governo de Uganda tinha 
indícios mais do que contundentes 
de que al-Bashir financiava a lon-
gevidade do movimento de Kony 
para enfraquecer o governo de 
Museveni, seu desafeto.

possível existência de uma presença 
moderadora na diplomacia regio-
nal talvez incuta um pouco mais 
de discernimento para a resolução 
de um problema com mais de 20 
anos. Desde a derrubada do ditador 
Mohammed Siad Barre, em 1991, a 
Somália vive fraturada por diversos 

a
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grupos armados que se revezam no 
controle das principais regiões do 
território sem efetivamente for-
mar um governo coerente. Pior, 
invariavelmente exercem poder e 
controle sobre as populações por 
meio do terror. A ONU, por sua 
vez, insiste na mesma tecla: forma 
governos interinos sem qualquer 
legitimidade e sem a menor pos-
siblidade de exercer qualquer tipo 
de controle político, econômico ou 
militar que não o figurativo. Pro-
va da ineficácia e fragilidade do 
governo “oficial” da Somália foi 
a decisão, em 2006, de transferir a 
gabinete da Presidência e ministé-
rios para a cidade de Baidoa, a mais 
de 250 quilômetros de distância da 
capital. O motivo? Mogadíscio era 
perigosa demais.

Ao mesmo tempo em que in-
siste na criação e na manutenção de 
um governo de fachada comprova-
damente inóquo (essa insistiência já 
dura ao menos 18 anos) que mais se 
parece com um condomínio fecha-
do, cercado de guaritas e seguran-
ças cedidos pela União Africana, as 
mesmas Nações Unidas negam o 
reconhecimento à Somalilândia, no 
noroeste, que se tornou indepen-
dente em 1991, ao mesmo tempo 
em que restante da Somália mergu-
lhava no mesmo caos em que con-
tinua até hoje. Os clãs envolvidos 
no resgate da autonomia dessa par-

te do território somali – que havia 
sido colônia dos britânicos – res-
gataram um instrumento cultural 
próprio utilizado na resolução de 
conflitos, superaram divergências, 
construíram uma ilha de relativa 
paz e estabilidade que vem pas-
sando por sucessivos processos de-
mocráticos legítimos na escolha de 
seus líderes. É um país com todas 
as letras, pobre, mas plenamente 
funcional e estável. Porém, vive à 
margem do sistema internacional 
porque a ONU se recusa a reconhe-
cê-lo. A independência do Sudão 
do Sul trouxe um sopro de espe-
ranças para o presidente da Somali-
lândia, Ahmed Mohamed Silanyo, 
eleito em 2010, que acusa as Nações 
Unidas de defender a herança mais 
retrógrada do período neocolonial: 
o dogma de que as fronteiras afri-
canas têm que respeitar os desenhos 
traçados durante os anos em que 
as administrações coloniais foram 
sendo implementadas.

Mas a Somália ainda represen-
ta um desafio maior para a nova di-
plomacia sul-sudanesa, já que, por 
estar há quase duas décadas sem um 
governo efetivo, o país se tornou o 
paraíso dos traficantes de armas e 
drogas. Mogadíscio e seus subúr-
bios viraram sinônimo do mais 
completo mercado negro de todo 
o norte da África e Oriente Médio. 
Foi lá que há alguns anos o repórter 

Simon Reeve, da BBC, comprou 
um passaporte diplomático somali 
e, em menos de 15 minutos, saiu da 
cidade como representante do go-
verno e partiu para a Somalilândia 
com sua escolta de seguranças (im-
prescindível naquele lugar) e sua 
“imunidade diplomática” garan-
tida, pelo menos em teoria. Toda 
a aventura foi documentada e fez 
parte de uma série de cinco episó-
dios chamada “Places That Don’t 
Exist” (Lugares Que Não Existem), 
que foi a ar pela BBC em 2005 e 
está ao alcance de uma busca no 
You Tube. Como toda terra sem 
lei, a Somália também se tornou 
a melhor colônia de férias para o 
treinamento terrorista do plane-
ta. Professores não faltam. Escolas 
também não. E é no seu litoral que 
há pouco mais de 15 anos aconte-
cem os mais ousados e atualmente 
mais rumorosos ataques piratas de 
que se tem notícia.

Parece pouco? Tem mais. A 
região também abriga um dos di-
lemas de segurança mais difíceis 
de se lidar no continente: a esca-
lada armamentista entre Etiópia e 
Eritreia. Esta última foi entregue 
à administração etíope pelos con-
troladores ingleses, em 1952, que, 
por sua vez, a receberam para tu-
telagem depois que italianos (que 
estavam lá desde o início do século 
XX) foram derrotados na II Guer-
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ra. Ironicamente, a mão pesada da 
administração italiana legou ao 
povo eritreu um sentimento de 
identidade nacional que se forta-
leceu quando, ao deixar a região, a 
Inglaterra passou a “soberania” da 
area para os etíopes. O concubinato 
forçado forjou a golpes de bigorna 
a “nacionalidade eritreia”, que se 
refletiu numa guerra civil que ter-
minou apenas em 1991.

O referendo que decidiu pela 
independência do Sudão do Sul 
nada mais foi do que uma repeti-
ção da experiência bem-sucedida 
realizada na Eritreia. Os eritreus 
votaram pela sua secessão em mea-
dos de 1993, tornando-se o primei-
ro país africano nascido da separa-
ção de outro país soberano desde 
o processo de descolonização no 
continente.

As discussões sobre a inspira-
ção que a independência do Sudão 
do Sul pode dar aos movimentos 
separatistas africanos nada mais 
são do que um retorno aos mesmos 
pontos explorados com muito mais 
apreensão e veemência na época 
em que se decidiu pela autonomia 
da Eritreia. As discussões de 1993 
tentavam exumar, principalmente, 
dois dos mais aterradores fantasmas 
dos anos 60: a tentativa de separa-
ção da rica província do Katanga, 
na atual República Democrática do 
Congo – logo depois da indepen-

dência do país – e a declaração uni-
lateral de independência da Repú-
blica do Biafra, região dos ibos no 
sudeste da Nigéria, que se transfor-
mou numa das mais escandalosas 
situações de emergência humanitá-
ria já vistas até então. Acreditava-
-se também que a Eritreia serviria 
como fonte de inspiração para ou-
tros movimentos separatistas que já 
perdiam fôlego no início dos anos 
90, como a Flec, a Frente de Liber-
tação do Enclave de Cabinda, em 
Angola, e o MFDC, o Movimento 
das Forças Democráticas da Casa-
mansa, no sul do Senegal.

urante a década de 90 esses fan-
tasmas foram se desvanecendo aos 
poucos. Ensaiaram um retorno por 
agora, mas voltam rapidamente aos 
seus túmulos. As discussões de hoje 
têm outro vulto. As revoluções po-

pulares no Norte e os ataques ter-
roristas nos moldes do cometido 
pelo Boko Haram contra a repre-
sentação da ONU na Nigéria são as 
preocupações mais prementes.

A maior lição que o Sudão do 
Sul tem a aprender com a inde-
pendência da Eritreia é justamente 
com relação à definição das fron-
teiras. A separação entre eritreus e 
etíopes subiu rapidamente na escala 
do ódio por causa de uma simples e 
poeirenta cidade chamada Badme e 
da região de mesmo nome. A falta 
de qualquer tipo de preocupação 
oficial na hora de definir o traçado 
entre os dois países – ou de uma de-
cisão efetiva a respeito do status de 
algumas áreas desérticas – bastou 
para que Badme se tornasse, além 
do centro de uma disputa insana 
por um naco de terra inóspito, o 
pivô das acusações, cada vez mais 
irascíveis, de invasão e desrespeito 
à soberania por ambos os lados. A 
escalada armamentista e a violência 
nessas regiões sob disputa se tor-
naram insustentáveis a ponto de 
a ONU interferir localmente, em 
2000, para tentar dar fim ao impas-
se. O Conselho de Segurança impôs 
um embargo de venda de armas ao 
governo eriteu, que reagiu rompen-
do relações com o governo etíope, 
o qual acusou de ser protegido por 
Washington e pelo ocidente. Não 
satisfeito, em 2007 o governo de 
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Asmara também cortou relações 
com todos os países vizinhos e 
retirou-se formalmente do bloco 
regional chamado de Autoridade 
Intergovernamental para o Desen-
volvimento (Igad), criado em 1986 
e composto por Djibuti, Etiópia, 
Quênia, Somália, Sudão e Uganda.

Acusado formalmente pela 
ONU de financiar e armar a Shabab 
(o grupo que atualmente controla 
as regiões Centro-Sul da Somália), 
o governo da Eritreia se enxerga 
e se vende como um primo pobre 
e perseguido. Vive uma mania de 
perseguição tão profunda que beira 
a antiga paranóia da Guerra Fria. 

Cercada de inimigos reais e ima-
ginários, a elite política eritreia se 
protege contra espiões, sabotadores 
e falsos filantropos da maneira que 
mais facilmente lhe convém e lhe 
dá alívio psicológico: perseguindo 
e punindo sua própria população. 
O atual presidente, Isaias Afewerki, 
vem tentando, até agora em vão, 
inverter o isolacionismo esquizo-
frênico do país garantindo aos vizi-
nhos que as mais básicas liberdades 
civis de seus cidadãos estão garanti-
das e que os milhares de refugiados 
eritreus, que diariamente chegam 
ao Sudão, são espiões, colaborado-
res dos inimigos, conspiradores etc.

A falta de um traçado especí-
fico em trechos de algumas áreas 
fronteiriças entre os Sudões já se 
descortina como a típica negli-
gência de ocasião com potencial 
para se transformar em conflitos 
mais sérios. Essa é exatamente a 
situação da cidade de Abyei, que 
também fica numa região disputa-
da entre os dois países. Alguma se-
melhança com Badme? Pois aqui a 
história tem altíssimas chances de 
se repetir. E não como farsa. Ainda 
mais se levarmos em consideração 
que Abyei é uma importante cida-
de produtora de petróleo, além de 
possuir reservas de água importan-
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tes para a região semidesértica do 
entorno, e que seu status já deveria 
ter sido decidido, num segundo re-
ferendo, na mesma data em que se 
decidiu pela emancipação do Su-
dão do Sul. O referendo de Abyei 
não aconteceu. Tropas do Norte e 
do Sul disputam a cidade e o te-
mor é de que o plebiscito de Abyei 
venha a ser postergado ad inifini-
tum, fazendo da cidade e de toda 
a região do Cordofã do Sul uma 
ferida aberta cada vez mais supu-
renta. Por enquanto, qualquer tipo 
de conflito local está sendo evita-
do pela a presença dos capacetes 
azuis, que conseguiram manter as 
tropas de cada um dos lados numa 
distância além dos limites subur-
banos da cidade.

Os contratos de extração e 
transporte do petróleo também são 
pontas soltas que precisam ser re-
solvidas pelo novo país e seu antigo 
padrasto. Cerca de 75% das reser-
vas petrolíferas ficam no Sudão do 
Sul, porém todos os oleodutos são 
de propriedade do Norte e escoam 
100% da produção para a cidade de 
Porto Sudão, no Mar Vermelho, 
área do Sudão do Norte. De lá o 
petróleo é embarcado em navios 
chineses, que cuidam do escoamen-
to da produção sudanesa de manei-
ra tão eficiente quanto os metais 
preciosos brasileiros seguiam para 
a Grã-Bretanha, depois de um rápi-

do pit stop em portos portugueses, 
durante o século XVIII. 

O acordo feito entre os dois 
países – ainda provisório e carente 
de uma definição mais completa – 
define a divisão equânime dos lu-
cros da exploração e do transporte 
do petróleo entre os dois. Uma dis-
cussão a respeito de “royalties”, da 
maneira como temos visto aconte-
cer aqui no Brasil, é simplesmente 
inimaginável no caso dos Sudões.

ale lembrar que também há ainda 
diversas questões ecológicas, pouco 
reveladas pelos documentos ofi-
ciais apresentados até agora e ca-
recendo de atenção da mídia, que 
podem se tornar questões estraté-
gicas mais sérias e focos de tensão. 
Os recursos hídricos representados 
pelo Nilo Branco, um dos dois 
principais formadores do Rio Nilo, 
são importantíssimos para a inte-

gração e agricultura do Sudão do 
Sul. Além disso, tem importância 
estratégica como rio de integração, 
já que desce do Uganda, atravessa 
o Sudão do Sul, segue pelo Sudão 
até se encontrar com o Nilo Azul, 
na capital Cartum, e de lá, já como 
Rio Nilo, segue Egito adentro até 
o famoso delta que desemboca no 
Mediterrâneo. É no Sudão do Nor-
te e no Egito que o Nilo se torna 
importantíssimo por prover as 
principais áreas de agricultura nas 
suas margens alagáveis.

É curioso notar que o respei-
to pelos acordos firmados entre 
Omar al-Bashir e John Garang, 
que culminaram pela escolha de-
mocrática da secessão sul-suda-
nesa, ofuscaram e relegaram ao 
esquecimento uma outra mani-
festação popular diametralmente 
oposta. Há pouco mais de um ano, 
cresce entre os basotos a influência 
do Movimento Constitucional Po-
pular do Lesoto. Ao contrario do 
Sudão do Sul, a população desse 
pequeno país de dois milhões de 
habitantes (um terço deles HIV 
positivos) pressiona o governo 
da África do Sul (país que o cer-
ca totalmente) a anexá-lo como a 
10ª província sul-africana. O mo-
vimento, cada vez mais organi-
zado, luta contra a incapacidade 
de seu próprio governo em lidar 
com problemas internos – como 

NONADA



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

141julho•Agosto•setembro 2011

a estagnação da economia, a baixa 
expectativa de vida (38 anos) por 
causa da AIDS e a grande quanti-
dade de órfãos do HIV – da ma-
neira mais eficaz que encontraram: 
um abaixo-assinado nacional exige 
que o rei Letsie III e o presidente 
sul-africano Jacob Zuma entrem 
num acordo político e econômico 
para a integração do Lesoto. Na 
proposta do PCM o rei manteria 
seu poder figurativo, como uma 
espécie de governador, da mesma 
maneira que os reis Zulu e Xhosa 
mantêm seus status regionais na 
África do Sul.

Estabilidades econômica, po-
lítica e social são o objetivo de 
qualquer país, seja em que conti-
nente estiver. Para alguns o desafio 
é maior. Para um país recém-nas-
cido, o desafio parece ainda mais 
hercúleo. O Sudão do Sul, maior 
do que Espanha e Portugal juntos, 
nasce com uma população estima-
da entre oito e 10 milhões de pes-
soas e uma situação econômica das 
mais calamitosas do mundo. Qua-
se 90% das crianças com menos 
de 13 anos estão fora das (poucas) 
escolas e a taxa de analfabetismo 
atinge 85% das mulheres. Essa é a 
herança mais evidente dos anos de 
guerra civil e das políticas exclu-
dentes da antiga capital do Norte 
árabe para com as populações cris-
tãs e animistas do Sul.

O governo foi dividido entre 
os dois principais grupos étnicos 
do Sul. O presidente Salva Kiir, 
um típico dinka e cristão fervoro-
so, divide o poder com o vice-pre-
sidente Riek Machar, um nuer. 
Além de nueres e dinkas, xiluques 
e baris também compõem os qua-
tro principais grupos do Sul. 

lgumas rivalidades locais antigas 
ainda se mantêm candentes, mas 
o novo governo de Kiir vem con-
seguindo manter os ânimos pouco 
exaltados. Ao todo, sete grupos re-
beldes ainda estão ativos no Sudão 
do Sul. Por conta disso, muitas 
empresas de segurança particular 
encontraram ali um mercado ávi-
do. As possibilidades de emprego 
na área de segurança parecem in-
finitas com tantas demandas: pre-
sidência, ministérios, empregados 
da construção civil – responsáveis 
pelas obras das futuras embaixa-

das em Juba – representantes di-
plomáticos e de empresas priva-
das etc.

Os jornais que circulam, ao 
menos na capital, prometem uma 
situação de liberdade de infor-
mação que, se for confirmada e 
mantida nos próximos anos, fará 
do Sudão do Sul um estranho na 
região centro-noroeste do conti-
nente. Os principais veículos são o 
Juba Post, jornal diário em circu-
lação na capital, e a rádio Mirror, 
administrada pela ONU e com 
conteúdo produzido na própria 
região, além dos jornais e rádios 
controlados pelo novo governo.

Os prognósticos são mais oti-
mistas do que pessimistas a res-
peito da viabilidade do novo país. 
A ONU dá apoio logístico e ad-
ministrativo para esse começo de 
vida independente. Mas é sempre 
bom que se lembre: a capacidade 
de manter a coesão social é um 
desafio tão grande quanto se man-
ter de pé. E mesmo que Omar al-
-Bhasir e o Sudão do Norte repre-
sentem a ameaça sempre presente 
do vizinho encrenqueiro, é preciso 
muito cuidado para que o pior ini-
migo dos sul-sudaneses não sejam 
eles próprios. •

O articulista é editor-chefe do programa 
Globo Universidade e professor de História 
da África no Instituto de Relações Interna-
cionais da PUC-Rio.

alexandredossantos@tvglobo.com.br
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da manhã
consuelo de castro
DRAMATURGAO ANJO
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Parecia uma manhã como todas as 

outras. A mesma luz violando a persiana, 

o mesmo barulho do mar, chinelo ar-

rastando e a Elbe, vizinha do 205, que é 

budista ou coisa parecida, entoando seu 

mantra matinal. Cara inchada de sono, 

vinco fundo na testa e olhos remelentos 

de mais uma noite mal dormida, aciono a 

cafeteria elétrica, passo manteiga no pão e, 

enquanto o café rola, escuto a Elbe na va-

randa me chamando para ir à praia, como 

todos os dias desde que mudei para cá. 

E, como todos os dias desde que 

mudei pra cá, respondo não, obrigada, 

e ela, com seu otimismo de almanaque, 

fala alguma abobrinha tipo “acorda 

pra vida”, “morrer tem dia certo, vou 

te tirar dessa depressão”— diagnóstico 

que emitiu por conta própria e desisti 

de contestar. Vencida, Elbe sai, encho a 

caneca de café, devoro o pão, limpo os 

farelos da mesa, guardo a manteiga, tiro 

as verduras do almoço e baixo a persiana 

pra espantar a luz.

Não gosto de luz. Não gosto de 

manhãs de sol, praias cheias de crianças 

eufóricas, mães estressadas e Elbes se 

besuntando feito rosbife pra pegar cor 

na esperança de, bronzeada, disfarçar 

a idade e encontrar um homem que 

se habilite, pois o ex, como aconteceu 

comigo, se mandou. Não gosto, acho 

brega aquela canga turquesa que ela 

põe todo santo dia, combinando com o 

biquíni, a tiara e a sacolinha de bugigan-

gas marítimas. 

Pra dizer a verdade, não gosto de 

nada neste lugar. 

Só vim porque era a única alternativa 

depois que o falecido — que eu chamo 

falecido porque pra mim faleceu – me 

deu o passa-fora. Era pegar ou largar. 

Este apê, digo, cela, era o único imóvel 

próprio que ele tinha conseguido manter. 

Conversa vai, conversa vem, e a cela, 

bem como uma pensão mensal que dá 

para não morrer de fome, mas não mais 

do que isso – me couberam na partilha 

do divórcio. Já o falecido foi morar com 

a nova mulher na casa dela. 

Quando cheguei tratei de mudar 

tudo. Pintei paredes, caixotes que faziam 

as vezes de estante, costurei almofadas 

e fiz até um panneau pra jogar sobre 

as persianas, quando o sol insistisse em 

bater de frente comigo. Finda a obra, me 

sentei na varanda e fiquei olhando o mar 

sem saber o que fazer do tempo que 

viria, os tantos dias e noites que haveriam 

de entrar persiana adentro.

Como não tive filhos, pude me isolar 

na mais perfeita acepção da palavra. 

Rompi com parentes, amigos, evitei os 

novos vizinhos, me esquivei de reuniões 

de condomínio. Enfim, queimei navios, 

fechei portas e fiz voto de silêncio de 

ouvir e falar.

A única pessoa que ainda insiste em 

me enredar é a Elbe. Cismou que nossos 

dramas são iguais e se ela superou, por 

que eu não? O que ela não entende e 

nunca vai entender é que não há um 

drama. Não há nada a superar. Pelo 

menos para mim. Gosto de ficar quieta 

no meu canto, fazendo meu café e ar-

rastando chinelo. Não era diferente na 

Dei. O café 
e tudo que 
tinha pra dar 
e nem sabia. 
Boca, coxa, 
mão, saliva, 
meu corpo e 
todos os seus 
buracos
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Ele tomou 
o café, me 
agarrou de 
um jeito que 
não dava pra 
escapulir e 
foi tirando 
nossas 
roupas sem 
uma palavra 

gestão do falecido. Era até pior. Ninguém 

dizia um “a”, nem televisão a gente via 

mais juntos.

Peço desculpas por estar falando 

tanto de mim sem nada pra contar 

além das andanças do ponteiro sobre o 

mostrador, mas é que foi nessa manhã, 

nessa exata manhã tão aparentemente 

igual às outras, que encontrei o anjo. 

Ele entrou pela porta dos fundos, que 

eu tinha deixado aberta no dia anterior 

quando cheguei com o carrinho do 

mercado. Alto, moreno, olhos brilhantes, 

barba por fazer e sorriso de covinha. 

Entrou por engano, pediu desculpas e, 

sentindo o cheiro de café, na cara dura 

pediu uma xícara. 

Dei. O café e tudo que tinha pra dar 

e nem sabia. 

Boca, coxa, mão, saliva, meu corpo 

e todos os seus buracos. Ele tomou o 

café, me agarrou de um jeito que não 

dava pra escapulir e foi tirando nossas 

roupas sem uma palavra. 

Pensei em gritar, pedir socorro, era 

uma violência, não fazia sentido, mas 

nada faz sentido quando você sente a 

virilha pulsar. O anjo me jogou no chão, 

me penetrou com fúria, me lambuzou 

não uma nem duas vezes e, por fim, se 

largou em cima do tapete, sorrindo seu 

riso de covinha. 

Passado o transe, ou sei lá como 

chamar aquele estado de espírito e corpo 

em que fiquei, morta de vergonha, me 

cobri com uma manta do sofá e fui ao 

banheiro pegar um penhoar, aturdida 

demais pra catar as roupas espalhadas. 

Mas resolvi tomar uma ducha e quando 

voltei o anjo não estava mais lá.

A primeira coisa que me ocorreu foi 

que eu tinha delirado.

Nunca houve homem algum nesse 

apê além do encanador do prédio, por 

ocasião do vazamento do esgoto. Até 

aí, normal. Mesmo as pessoas mais pé 

no chão podem dar uma surtada básica. 

Nada que um bom calmante não dê 

jeito. E já ia engolindo dois quando vi as 

manchas no tapete. 

Sim. Houve um homem ali. Um pau, 

um peito, uma voz forte falando as coisas 

mais obscenas e rindo riso de covinha na 

hora de gozar.

Me agachei, abri o penhoar e ri 

também eu.

Nisso a Elbe grita da varanda que 

tinha vindo buscar outro tubo de bron-

zeador e estava voltando para a praia. 

Será que não me animava mesmo a ir 

com ela?

Levanto a persiana, deixo o sol entrar 

sem a menor restrição e percebo como 

a canga turquesa da vizinha fica bonita 

cintilando na luz. Resolvo encarar seu 

otimismo de almanaque, as crianças eu-

fóricas e as mães estressadas e respondo 

que vou, é só o tempo de botar o biquíni.

– Me empresta o seu bronzeador? 

– pergunto. 

Para susto de Elbe. E com uma voz 

que nem parecia a minha. •

consuelo@uol.com.br 
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