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rec do
Procede a tese segundo a qual todo confronto é fruto de mal-entendidos? Thomas Carlyle
dizia que, se as partes em disputa se conhecessem uma à outra, o confronto cessaria. No
plano das ideias, uma premissa questionável: nem só entre imagens obscuras, distorções,
exageros, visões obtusas e certo e errado se estabelece um embate bem-vindo. Há quem
prefira Baudelaire, para quem o mundo funciona somente graças ao mal-entendido: “É
mediante o mal-entendido universal que todos concordam. Pois, se por falta de sorte, as
pessoas se compreendessem umas às outras, jamais concordariam.” Outra ideia que, no
seu extremo, também parece questionável: a conformidade e a uniformidade são atalhos
discretos para fanatismos. Não há vida inteligente sem confrontos, disputas, embates,
dissonâncias de toda espécie. Não há anverso nem reverso que seja, por si, dispensável.
Não há deus sem o diabo; certo sem o errado; esquerda sem a direita; prazer sem a dor;
esperança sem o medo. A vida exige uma boa briga. É pau puro.
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Graça e leveza fazem a diferença
em qualquer circunstância.

Mas tudo melhora se você tem o par perfeito.
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Hemingway decretou para a eternidade: Paris é uma festa. Ficava ali em algum lugar entre o eco de um
estilo de vida livre, a fervilhante inspiração para marcantes obras da literatura e das artes plásticas e a
rota etílica e artística da turma de Hemingway, Fitzgerald, Joyce, Picasso e Gertrude Stein. Se Gertrude
reinou como uma abelha-mestra na Rive Gauche, a família Stein produzia o mel essencial de um dos mais
puros, saborosos e arrebatadores momentos da arte. Os irmãos Leo e Michael, a mulher deste, Sarah,
e, claro, Gertrude compuseram a mais audaciosa coleção de arte moderna de seu tempo – a aventura
dos Stein, para a qual foram convocados nomes como Renoir, Cézanne, Picasso, Matisse, Manguin,
Bonnard, Vallotton, Picabia e outros. Nas páginas a seguir, Insight-Inteligência se regojiza aos convidar
seus patrocinadores a essa festa, posando para a posteridade nos retratos de uma notável família.
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Gertrude Stein, 1937. Francis Picabia
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Leo Stein, 1906. Pablo Picasso

Janeiro• fevereiro• março 2012

11

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Gertrude Stein, 1934-1935. Tal-Coat
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Gertrude Stein, 1933. Francis Picabia
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Gertrude Stein, 1907. Félix Valloton
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Michael Stein, 1916. Henri Matisse
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Sarah Stein, 1916. Henri Matisse
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Gertrude Stein, 1906. Pablo Picasso
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Allan Stein, 1906. Pablo Picasso
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sarah stein, 1953. henri matisse
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econo-

IDEOLOGIA ou CIÊNCIA

?

mia

MÔNICA SINELLI
JORNALISTA

Economia: Diz-se da ciência que trata dos fenômenos relativos à produção, distribuição,
acumulação e consumo de bens e serviços. A palavra vem do grego oikonomia (oikos =
casa + nomos = lei), ou “regras da casa”. Os modelos atualmente em uso partiram lá de
trás, no século XVII, quando a História identifica como líquido e certo o aparecimento da
expressão “economia política”, com a publicação, em 1615, do Traité de l’Économie Politique,
pelo mercantilista francês Antoine de Montchrétien. Entretanto, a origem é controversa,
podendo remontar a Aristóteles (384-322, a.C.), período no qual se restringia o campo de
ação da Economia à administração da comunidade doméstica.
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e um ramo de estudo – ainda segundo Aristóteles, sobre o abastecimento e a arte da
aquisição – concentrado apenas no raio
comunal das funções básicas de produção
e distribuição, à alta voltagem das interconexões
tecnológicas do mundo globalizado, muita água rolou debaixo da pia batismal grega. As dimensões da
Economia só experimentariam uma amplificação
expressiva no pós-Renascimento, com a expansão
das grandes nações da Europa e, mais especificamente, a descoberta da América. Veio a demanda
por análises desvinculadas dos aspectos puramente
éticos que davam as cartas até então. Convergia-se,
no século XVIII, a luz dos estudos, em seu passo
inaugural no terreno científico, à melhoria da administração dos bens e receitas do Estado, de maneira
a fortalecê-lo.
Na Idade da Razão, ou período Iluminista, seriam reformulados os fundamentos básicos da Economia. Duas obras foram marcantes nesse processo:
Tableau Économique, de François Quesnay (1758),
e An lnquiry into the Nature and Causes of the
Wedth of Nations, de Adam Smith (1776). A partir delas, desenvolveram-se definições sustentadas
nos três principais pilares da atividade econômica
(formação, distribuição e consumo das riquezas),
catalogando-se cada elo da cadeia dentro de um rigoroso sistema de princípios, teorias e leis. A essa
concepção clássica, incorporou-se, no século XIX,
a vertente socialista, escrita por Marx que, já naquela época, alertava os navegantes para
as características de instabilidade intrínsecas ao mercado financeiro.
Na transição para o século
seguinte, uma nova linha conceitual ganha fôlego a partir da
chamada síntese neoclássica extraída por Marshall. Em seu Principies of

Economics, o então professor de Cambridge
dispunha que a atividade econômica visa a atender
às aspirações humanas e à satisfação de suas necessidades materiais. Essa abordagem trazia sofisticação
às questões centrais consideradas até ali, ao tocar em
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toxes na contabilidade fiscal da terra de Aristóteles.
O tamanho do buraco no qual o mundo, inapelavelmente, se projetou, sem que governos se antecipassem ao colapso por meio de terapias preventivas,
foi de tal profundidade, que acentua ainda mais a
tese daqueles que veem na transversalidade dos aspectos históricos, institucionais e de estrutura social
elementos igualmente determinantes. O fato é que,
sendo ou não o ilustre discípulo de Platão, considerado o primeiro analista econômico do Ocidente, o autor da cunha “economia política”, o velho
Ari deve estar, onde quer que se encontre no panteão do firmamento, acompanhando com acuidade
a discussão que implanta numa região limítrofe o
conceito da disciplina, entre os cortes da Ciência e
da ideologia.
As interpretações em torno da maior crise que
o planeta experimentou no pós-guerra – já contabilizando mais de 5% do PIB mundial e 30 milhões de
trabalhadores na rua da amargura – flutuam conforme a proa ideológica do analista. Os economistas de tendência marxista sublinharam o teorema
de seu mentor: o extrato do mercado financeiro, a
cujo poder de fogo os governos capitularam, é a instabilidade. Os seguidores de Keynes relativizaram
a incidência da nebulosidade no delineamento do
porvir. Os especialistas do mainstream (entre eles
alguns Nobel) recolheram as armas com que atiravam os projéteis – fabricados pela dureza e precisão
matemáticas – dos mercados perfeitos e autoadministráveis contra a volatilidade das certezas, diante
do que o ex-ministro Delfim Netto (um desnudador
da ideologia travestida de Ciência) batiza de “futuro
opaco”. Furados em seu universo de horizontes previsíveis, suspeitam, tardiamente, que se houvessem
dado um pouco mais de ouvido às cantigas
heterodoxas, quem sabe não
teriam entrad
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do em cena a tempo de recoreografar a ciranda protagonizada pelo sistema financeiro, com os bancos
centrais no papel de coadjuvantes de luxo na roda
da fortuna. O império construído sobre a hipótese
de leis naturais mecânicas que regulamentariam o
sistema econômico – sob um cálculo racional absoluto e modelos lineares –, que transpirava vitalidade e saúde, caiu gravemente enfermo nas vistas dos
atônitos doutores. Era forçoso reconhecer o reducionismo de se atribuir as causas de tão devastador
abalo conjuntural exclusivamente ao vetor financeiro, circunscrevendo-as a imprudências pontuais em
Wall Street ou na Eurotower de Frankfurt am Main.
A perna humana da mentira

Ao anúncio de que a Alemanha participaria da
Zona do Euro, seus exponenciais economistas – o
suprassumo do monetarismo conservador – se posicionaram francamente contra as concessões acenadas por Helmut Kohl. O sucesso do plano, argumentavam, com razão, dependeria de um austero
controle da situação fiscal de cada país, com uma
nova unidade monetária a que se submeteria a fixação das taxas de câmbio dos respectivos membros do
poderoso clube emergente. O purismo econômico
desdenhava o alvo político do chanceler germânico
a longo prazo (apaziguar um continente marcado
por guerras durante o último milênio), ao tempo
em que previa uma plastificação dos números por
parte de algumas nações, como veio a confirmar,
sobretudo, a Grécia. Tudo isso – só posto a nu pelo
escândalo dos fraudulentos derivativos – sob o beneplácito do sistema financeiro internacional e das
agências de risco. Era a perna curta – e demasiadamente humana – da mentira fazendo das suas, a
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desmantelar, sem dó nem piedade dos cidadãos de
carne e osso, assados em forno brando, o castelo estocástico nas barbas do Federal Reserve e do Banco
Central Europeu, envolta no véu oculto do Estado.
Em resumo, o fundo moral emparedando a ciência
crua.
A farra nos paraísos artificiais de emprego
e renda vivida pelos gregos, embaixo do guarda-chuva do euro, correu solta sob os auspícios do
rombo monumental do déficit público, ao ponto
em que ficou inviável a rolagem da dívida em bases sustentáveis. Sem pai nem mãe, restava agora ao
Parlamento da praça Syntagma, em Atenas, embarcar no processo de adoção pelo FMI e pela União
Europeia, tutores que, na contrapartida de um SOS
na casa de € 130 bilhões, exigem um pacote de arrocho fiscal sem precedentes no berço da filosofia. Era
isso ou nada – sendo o que se pode chamar de nada
sua evaporação do mapa da UE e o abandono do
euro como moeda. Diante das perspectivas de cortes
drásticos de salários e pensões e demissões em massa, o violento quebra-quebra na capital precipitou
a convocação de eleições legislativas já para abril.
É o tal senso moral cobrando seu preço político.
Contra ele, precisarão lutar, também, Sarkozy, em
22 do mesmo mês e 6 de maio, e Obama, em 6 de
novembro, quando ocorrerão, respectivamente, as
eleições presidenciais da França e dos EUA.
A fratura exposta no esqueleto da economia
mundial tem induzido alguns a uma visão romântica pela qual o capitalismo cederia lugar à égide
do solidarismo, com a excomunhão do lucro e a
ascensão dos mercados sociais. Seria temerário, até
mesmo leviano, decretar que se avizinha o fim da
organização que, incumbida de conjugar eficiência
produtiva e liberdades de iniciativas individuais,
tem descrito sua curva evolutiva entre o voto democrático dos cidadãos e o toma lá da cá do mercado.
Sob esta ótica, a urna se reveste de fiel da balança,
capaz, ela mesma, de retificar caminhos políticos
que, eventualmente, inflijam coerções em desajuste
à contabilidade nacional. Em última instância, o sufrágio é o avalista primordial à restauração da cre-
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dibilidade reduzida a pó, aniquiladora da possibilidade de negociação de saídas tecnocratas. Gregos,
franceses e norte-americanos estão prestes a, mais
uma vez, revalidar o mandato de um regime em vigor há 170 anos.
Receituários políticos como tese

Não por acaso, dos EUA sopram ventos fortes,
inclusive, por parte dos próprios estudantes universitários, como demonstra Harvard, na tentativa de
derrubar o edifício estruturado pela metodologia de

I N S I G H T

ensino das ciências econômicas modernas nas
principais instituições acadêmicas do mundo. Aos
seus
tradicionais detratores, mais revigorados
do que
nunca, juntam-se, movidos pela crise internacio
nal,
jovens aprendizes ainda atordoados com a
falibilidade das projeções econométricas, num merc
ado
igualmente inexpugnável. Não raro, recei
tuários
políticos têm sido o substrato de teses de mest
rado
e doutorado, ganhando espaço análises de comp
ortamentos socialmente cooperativos na melh
oria do
desempenho econômico.

Não obstante a farta literatura disponível
em
torno de bolhas financeiras, risco sistêmico,
informações assimétricas e distorções de incen
tivo, a
elite do pensamento econômico internacio
nal subestimou as lições duramente aprendidas na
prática
em prol da catequese da eficiência e do auto
gerenciamento do mercado (demissor, portanto,
de um
Estado-indutor invisível ou, vá lá, manifesto
). No
âmbito político, apertados por essa camisa de
força,
os governos negligenciaram a supervisão do
sistema
financeiro. Estrangularam-se. De fato, pode
não ser
tão agradável ter que inocular interferências
viróticas (variáveis) da vida real – temperaturas, press
ões,
desvios de rota, maquiagem de números e
outras
imponderabilidades – no cálculo das previsões
econômicas, dentro do mundo asséptico, incon
taminável por micro-organismos de diversificadas
naturezas, do racionalismo. Mas os cofres do Lehm
an
Brothers e os porões do subprime norte-ame
ricano
não nos deixam mentir: estavam abarrotados
delas.
A postulação dos mercados eficientes, pend
ão do
neoliberalismo, foi abatida por seu próprio
axioma
autorregulatório, cientificidade a que o espír
ito de
porco da realidade – essa intragável desm
anchaprazeres – não passou recibo.
Princípios pétreos... pero no mucho

Na ilha de Vera Cruz, a ex-revolucionária Dilma Rousseff pegou o trem da História num
a plataforma econômica mundial bem menos refrig
erada
do que aquela em que se refestelou seu criad
or nas
alquimias do surpreendente laboratório da polít
ica.
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Antes de chegarmos à atual gare, porém, lembremos
os percalços vivenciados pelo antigo porta-voz das
fábricas do ABC paulista. Cansado de apanhar, consecutivamente, nas urnas, o companheiro Lula só
logrou subir em triunfo a rampa do Planalto após
livrar-se das amarras doutrinárias que voltavam as
costas aos então desprezíveis acordos interpartidários. Opositor ferrenho e raivoso dos governos
anteriores, o PT, no poder, mandou às favas os escrúpulos quanto às supostas e impolutas cláusulas
pétreas de seu estatuto e se jogou, sem medo de ser
feliz, nos braços das práticas antes tão combatidas.
Na esteira do amargo custo do escancaro do
Tesouro Nacional aos novos e heterodoxos parceiros de jornada, vieram saltos socioeconômicos
importantes para o país, enquanto se mantiveram
em banho-maria outros camarões graúdos no forno ideológico. Como as privatizações, furiosamente golpeadas na gestão Fernando Henrique – e que
agora atendem pela alcunha de licitações. É a forma
palatável encontrada para encobrir porque se demorou tanto, para só citar o caso mais premente, a
franquear o acesso à operação dos aeroportos à livre
iniciativa. No segundo mandato de Lula, a urgente
necessidade de pesados investimentos, muito acima
da capacidade de endividamento da União, em infraestrutura no setor – como, de resto, em toda a
cadeia logística brasileira –, imposta pelo caos aéreo, sucumbiu à coloração ofuscante da bandeira
vermelha do Partido dos Trabalhadores.
Mas não é que o ex-paladino da justiça (e das
CPIs), instalado no trono do Planalto Central, conseguiu a incrível proeza não só de não se transformar de pedra em vidraça da oposição, como, eureca,
descobriu que só se come omelete quebrando ovos
– lei universal que vale também para a política? E
que, mais que dar ao se dar, se recebe? E, ainda, que
quanto pior, pior, e não melhor? Há que se digerir,
no contrapeso da balança programática, gorduras e
nervos na confecção de um banquete com carne de
primeira. Pois, então: agora, descobriu-se que com
uma simples troca nominal (sai privatização, entra
concessão) é possível resolver, a toque de caixa (e
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que filé-mignon!), uma equação bastante intrincada.
E que não fecha. Se somente para a privatização –
sim, privatização – de Brasília e de Guarulhos, Dilma bateu o martelo em R$ 8 bilhões e R$ 5 bilhões,
respectivamente, como reembolso à exploração dos
mesmos, de que maneira mágica a totalidade dos
recursos destinados pelo PAC de Lula, em 2007,
equivalente apenas à contrapartida exigida à operação da base de São Paulo, resolveria o apagão aéreo
no Brasil inteiro? Moral da história econômica: no
mínimo, cinco anos enterrados no lixo. Que jeito,
corramos atrás do prejuízo. O que significa, mais
uma vez, dispor as peças no tabuleiro de modo a
que não delatem – ou o façam o menos acintosamente possível – as travas que, em razão do jogo
ideológico, respondem por atrasos no desenvolvimento inaceitáveis.
Diferentemente do mar de almirante em que
deslizou seu escultor eleitoral – num ambiente internacional de pujança e aparente invulnerabilidade,
que se liquefez –, a ex-chefe da Casa Civil de Lula assumiu um país em meio a mercados traumatizados
e a uma nova arquitetura, cujo redesenho ainda não
se vislumbra com nitidez. Além disso, para seguir a
bússola adotada no cumprimento de metas inflacionárias, equilíbrio fiscal e câmbio flutuante, a presidente precisa navegar na procela de uma estrutura
estatal inchada por indicações partidárias. Inépcia
dura de roer. É o bom e velho fundo (a) moral a
movimentar peões, torres, reis e rainhas, na defesa
implacável da posse de seus eternos feudos.
A tal da felicidade: a economia como arte

A política econômica se reflete em ações governamentais enquadradas por uma Carta Constitucional, avalizada pela sociedade que, assim, tem
seus recursos alocados e distribuídos. A questão é
que o poder central mira uma pluralidade de alvos
– controle inflacionário, geração de emprego, diminuição das disparidades de renda, proteção social,
correção dos desequilíbrios regionais, universalização do acesso aos serviços públicos e por aí afora. A
engenharia necessária a manter em funcionamento
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moramento das instituições, rumo ao crescimento
sustentável vitaminado por justiça social. A cadeia
produtiva é turbinada pelos autores da política econômica, cuja formulação teórica deriva de concepções ideológicas. Mesmo a moeda assume outros
significantes além do vil metal, neutro e frio, medida de troca comercial. Nela, estão contidas noções
emblemáticas do comportamento humano, tanto de
mesquinhez quanto de perdularidade. Logo, a revisão do papel da Economia – como agente da sociedade e sujeito às prerrogativas da mesma – deve ter
em alta conta a arbitragem do poder político. E não
só isso, mas também valorizar as contribuições no
âmbito do Direito, História, Geografia, Sociologia,
Psicologia e que tais. É próprio do jogo do mercado
um dinamismo propulsionado pela combustão dos
consumidores, que vão renovando seus quereres, e
pelo aperfeiçoamento tecnológico. No balanço das
horas tudo pode mudar: algumas atividades submergem, dando lugar a outras – que absorvem os
recursos das substituídas –, de modo a responder às
transformações do perfil da demanda.
A essa engrenagem mutante a Economia busca compreender para melhor elaborar seus estudos,
muitas vezes contaminados pelas preferências de
analistas que se julgam imersos na neutralidade. No
entanto, nem a mais avançada metodologia pode se
investir de sucedâneo da bola de cristal, capaz de ler
com pureza cristalina todas as páginas do futuro. A
crise mundial deve servir, efetivamente, à construção de novos paradigmas na busca dos mais elevados índices de bem-estar (a tal da felicidade) no tecido social. Na fronteira em que os debates se podem
desenrolar, com os custos alfandegários (ganhos e
perdas) de lado a lado, reiteremos a questão – Economia: Ciência x Ideologia –, com a ajuda refinada
de ilustres pensadores. Não sem antes reAristótel
correr a Ferreira Gullar: sábio poes, d
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Que pensem, que falem

Ex-ministro da Fazenda, no governo Sarney,
e da Administração e Reforma do Estado (em que
iniciou a Reforma da Gestão Pública) e da Ciência e Tecnologia na era FHC, Luiz Carlos BresserPereira, economista e cientista político, advoga: A
economia é uma ciência muito imperfeita, desenvolvida, inicialmente, pelos grandes economistas
mercantilistas e, depois, pelos neoclássicos, sobressaindo-se Adam Smith e Karl Marx. No século XX,
destacam-se Keynes e Schumpeter. E nenhum deles
imaginava que se pudesse reduzir a ciência econômica a um sistema de equações, o que constituiria
uma imensa bobagem. Acontece que a escola neoclássica com a teoria acerca da mais-valia e do valor
do trabalho, equivocadamente hipotético-dedutiva
em vez de histórico-dedutiva, como devem ser as
ciências sociais, foi construída como se monta a
matemática: a partir de axiomas, o do homo economics, representando o princípio fundamental. Sob
a hipótese de um homem perfeitamente racional, o
economista senta na poltrona e deduz todo o resto,
edificando um imenso castelo no ar, matemático,
elegante. Pura ideologia ou teologia pura. Esse tipo
de teoria não vale nada, no meu entender. Trata-se
de um grande equívoco, senão uma enorme fraude.
A economia política configura uma ciência social
modesta, na medida em que as generalizações que
se podem fazer se tornam imprecisas, porque, felizmente, homens e mulheres não são átomos nem
células e, sim seres livres e, em boa parte, imprevisíveis.
Ou, às vezes, previsíveis demais, como pôde
sentir na pele o então ministro, no final de 1987
(naufrágio do Cruzado), quando viu o Plano Bresser fazer ainda mais água, ao não conseguir manejar
seu principal objetivo o controle
do déficit público.
Os
interesses
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eleitorais de praxe, no caso a esticadela do mandato
de Sarney por mais um ano, comprometeram a política monetária e embarreiraram o recrudescimento da austeridade fiscal. Não adiantaram aumento
tributário; adiamento de obras de porte como o
Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro, o trem-bala
entre São Paulo e Rio e a Ferrovia Norte-Sul; desativação do gatilho salarial; retomada das negociações
com o FMI; e suspensão da moratória: em dezembro, a espiral inflacionária batera a estratosfera dos
366%. Sem o cobertor presidencial de José Ribamar
– perfilado ao fisiologismo dos partidos e de seus
pragmáticos ideários –, Bresser pediu as contas. Ah,
papel, papel, cândido depositário da poesia augusta
e angélica, tu que quaisquer mirabolâncias aceitas,
resignadamente, que recebes em contrapartida fora
da literatura? Vês! Ninguém assiste ao formidável
enterro de tuas quimeras, somente a ingratidão, esta
pantera, é tua companheira inseparável.
Um novo desenvolvimentismo para viver

Dedicado inteiramente à vida acadêmica desde
que deixou o governo, em 1999, Bresser grifa que
os modelos elaborados sob a égide neoclássica pendem para a inconstância. A Economia sempre foi
uma ciência fortemente marcada pela ideologia, por
tratar de interesses – os financeiros, acima de todos. Então, em essência, a teoria tendeu a ser a justificativa científica para o liberalismo. A Economia
nasce como ciência com o capitalismo, ao estudar a
coordenação dos sistemas econômicos por intermédio do mercado e do Estado, naturalmente. Isto é
economia política. Mas inventaram uma teoria que
quase prescinde do Estado, pregando que o mercado é um ser quimérico, que se autorregula. Há um
Nobel de Economia cuja teoria começa assim: `No
princípio era o mercado`. Uma loucura completa.
Marx fez a crítica da ideologia liberal do capitalismo, deduzindo, inclusive, a partir das regras principais de mercado, que havia uma exploração envolvida no processo a Mais valia. Ele usou a base de
legitimidade científica do capitalismo para suporte
de sua contestação, um procedimento inaceitável. A
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teoria neoclássica, essa economia
matemática que se
ensina nas universidades, não pass
a, afinal, de uma
legitimação ideológica do neolibe
ralismo. A consequência é desastrosa. Após resultar
na crise de 1929,
o pensamento dominante se torn
ou keynesiano,
estruturalista houve mais modést
ia, planejamento
e regulação. As crises econômicas
decaíram, brutalmente, advindo uma grande estabili
dade, com crescimento e alguma distribuição de
renda nos países
ricos. À entrada dos anos 80, por
ém, a teoria neoclássica voltou ao mainstream,
ao lado do neoliberalismo, que passou à ideologia
hegemônica uma
justificando a outra. Como efeito,
uma sequência de
crises financeiras, gigantesca concen
tração de renda
nos 2% mais ricos da população e
o desastre ao final
de 2008, este que estamos vivendo
até agora.
O ex-ministro se diz comprometido
, atualmente, com a produção da crítica à teor
ia economia neoclássica e a seu método hipotét
ico dedutivo, sem
a devida perspectiva histórica e,
por outra ponta,
ao neoliberalismo, mostrando que
existe um caminho keynesiano-estruturalista,
como o designa.
Essa alternativa permite que se tenh
a uma política
econômica com muito mais esta
bilidade. Estamos
trabalhando em duas vertentes
correlacionadas: o
novo desenvolvimentismo a estr
atégia nacional de
desenvolvimento e a macroecono
mia estruturalista,
teoria que justifica as políticas pro
postas pelo novo
desenvolvimentismo. Está se form
ando um corpo
de ideias de várias maneiras e em
vários lugares,
refletindo, inclusive, no caso das
nações em desenvolvimento, a observação de que
os países asiáticos
dinâmicos foram os únicos que
não entraram, realmente, em crise. Isto se deveu a
sua menor vunerabilidade à hegemonia neoliberal
e neoclássica em
vigor, particularmente, nos anos
90. O Brasil também vem se livrando disso aos pou
cos, nos últimos
sete anos, o que é ótimo.

Bresser-Pereira credita, a propós
ito, o sucesso
hoje do Banco Central brasileiro
ao fato de, após
muitos anos, a instituição não con
tabilizar nenhum
agente financeiro em sua diretori
a. Entre as décadas de 30 e 80, o insulamento bur
ocrático significou
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uma estratégia adotada pelo Estado desenvolvimentista nacional, sob o ponto de vista de que, à medida
que o regime fosse democrático, viria, embutida, a
inevitabilidade de um certo grau de clientelismo.
Assim, deixaram-se determinados ministérios e órgãos como vítimas dessa prática e outros, de fora,
especialmente os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, o Banco Central, o Banco do Brasil e o
BNDES. Esses, por suas posições estratégicas dentro do governo, ficaram isentos do clientelismo.
Mas outra coisa é a discussão sobre a independência
do BC, aí, sim, uma tese neoliberal, de que ele e,
mais amplamente, todos os órgãos oficiais
relacionados à área econômica,
devem ser totalmente dissociados da politica e dirigidos
por técnicos absolutamente
neutros e competentes. Isso
explicita uma simples tentativa de captura dos neoliberais – de colocar pessoas subordinadas a eles
no governo – do capital
financeiro e rentista que
caracteriza o neoliberalismo”, arremata.
Mora na Filosofia

Com atuação destacada no Fundo Monetário Internacional
(FMI), em Washington, entre 2000 e 2005,
pelo qual participou
em missões para diversos países, colaborando em notas técnicas
do órgão sobre crises
financeiras e reestruturação de dívidas
soberanas, Monica Baumgarten de
Bolle, professora
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da PUC-RJ e diretora do Instituto de Estudos de
Política Econômica (Iepe)/Casa das Garças, nos dá
sua visão: “A Economia, sobretudo a Macroeconomia, por longo tempo se fechou no seu próprio
mundo, na tentativa (válida) de sistematizar teorias, conferindo-lhes maior legitimidade a partir de
modelos matemáticos sofisticados. O mainstream
acadêmico, portanto, tornou-se cada vez menos interdisciplinar. Os economistas, de um modo geral,
sabem pouco do que se passa na fronteira do conhecimento em outras áreas das Ciências – exatas,
humanas e biológicas. Também passam ao largo
da Política. A crise financeira internacional deixou
evidentes as deficiências de formação de um economista, demasiado preso nos seus modelos e pouco
antenado com as descobertas e inovações em outros
campos da Ciência. Além de ignorarem, muitas vezes, que suas recomendações de política econômica
tendem a esbarrar nos limites da Política. Isso, aliás, foi um tema abordado na reunião deste ano da
American Economic Association (AEA). Creio que
não há e nunca houve fronteiras limitadas na Economia. Afinal, os primeiros ‘economistas’ - Adam
Smith, David Hume – eram todos filósofos.”
Na interpretação de Monica de Bolle, também
sócia da Galanto Consultoria, a interação da Economia com outras esferas, em parte, já está ocorrendo.
“A área fascinante que se chama behavioral economics (algo como ‘economia do comportamento’) é
uma tentativa de buscar, nas ciências cognitivas –
Psicologia, Neurociência –, novas formas de entender como as pessoas tomam decisões econômicas e
de que modo isso afeta o seu bem-estar individual
e o bem-estar das sociedades em que vivem”. Sobre
a tensão crítica existente entre economistas e cientistas sociais, ela analisa: “É preciso haver alguma
sistematização das teorias, alguma ‘matematização’
dos modelos econômicos, se não, ficamos só na narrativa. Acho que a tensão constitui uma forma equivocada de olhar para esse problema. Os cientistas
sociais que criticam o excesso de tecnicalidade têm
razão, mas só até um certo ponto. Na área de Sociologia, hoje, há muita gente estudando redes sociais,
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usando todo um instrumental computacional algorítmico que antes não havia. É válida a busca por
uma maior sistematização das teorias, desde que
não se perca a noção de que estamos tratando, nas
ciências sociais, de seres humanos, tanto no nível individual, quanto no coletivo, com todas as suas imprevisibilidades e imperfeições. Trata-se de usar os
modelos com uma boa dose de julgamento crítico e
bom senso. Não acredito que a Economia possa ser
isolada de outros campos do conhecimento.”
Segundo de Bolle, as crises financeiras representam um grande desafio para os economistas, sob
a angulação de que os modelos disponíveis para estudar o funcionamento das economias em tempos
de ‘normalidade’ não se adequam ao estudo dos
fenômenos ‘raros’ e ‘estranhos’. “O abalo de 2008,
por exemplo, gerou uma ‘crise existencial’ entre os
macroeconomistas, que se viram incapazes de explicar a virulência e a rapidez com que os problemas
se alastraram pelo mundo. Neste sentido, a crise
financeira internacional criou um ambiente oportuno a que o mainstream acadêmico perceba que
as fronteiras entre a Economia e o resto da Ciência
são muito nebulosas. Como disse certa vez o economista Nicholas Georgescu-Roegen, se não é possível
delimitar onde terminam os processos biológicos e
onde se iniciam os químicos, isto é, se nas ciências
naturais não há fronteiras rígidas, não há razão alguma para crer que nas ciências humanas seja diferente. Existe hoje uma área interdisciplinar fascinante,
chamada Teoria da Complexidade, que oferece insi-

ghts para os economistas interessados em pensar sobre a recente crise global e seus desdobramentos. É
no ambiente interdisciplinar das
universidades que esta formação mais abrangente de um
economista deveria se
dar. Infelizmente,
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isso ainda não está acontecendo no Brasil, onde o
aluno de Economia é pouco exposto ao que se passa
em outras áreas”, sinaliza.
Riquezas ralo abaixo

Ao excessivo fracionamento das ciências assinalado na virada do século XX, insinua-se uma
volta aos pendores renascentistas de observá-las por
filtros mais dilatados. Essa é a percepção do presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Márcio Pochmann, que reporta: “Naquela
época, a Academia tinha uma visão totalizante sobre os complexos modos da sociedade e não a estudava, exclusivamente, pela perspectiva técnica ou
até mesmo estratificada como vemos hoje. O movimento de especialização das ciências, sobretudo as
humanas, foi emprestando um caráter cada vez mais
neutro à produção do conhecimento, coisa que, em
absoluto, ele não pode ser, diante das interveniências de diversificadas correntes de pensamento. O
modelo fragmentado gera um saber aprofundado,
abarcando, contudo, campos bastante limitados.
Temos especialistas que dominam de forma intensa
um determinado ponto, mas que, na maioria dos
casos, não sabem relacioná-lo a outro igualmente
importante.”
Na interpretação de Pochmann, há um esgotamento desse paradigma, que deverá novamente
ceder lugar à construção de vias mais alargadas,
com as atuais fronteiras perdendo dimensão para
as incisões da História e das especificidades de cada
uma das áreas do conhecimento. “O uso exacerbado
dos elementos econométricos coloca, muitas vezes,
a realidade distante do modelo estabelecido para
entender a própria realidade. Chega-se ao limite de
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As suas dúvidas sobre
previdência acabam
de se aposentar.
previdenciasemblablabla.com.br

Conheça o Previdência sem Blá Blá Blá, o novo portal da SulAmérica que
esclarece todas as dúvidas sobre previdência com a ajuda de um dos maiores
especialistas no assunto. Fácil, clara e interativa, essa iniciativa vai tornar a
previdência privada muito mais simples de entender. Acesse e saiba mais.

SulAmérica Previdência. Se aborrecer pra quê?
Janeiro• fevereiro• março 2012
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pensar que ‘se a realidade não cabe no meu modelo,
o problema é da realidade, e não do meu modelo’. A
econometria não deve representar a parte principal,
e, sim, uma composição do todo, a fim de que cheguemos à visão mais ampla possível dos fenômenos
sob os quais estamos conectados. A crise internacional entra em seu quarto ano, sem que tenhamos
fornecido uma resposta do ponto de vista do conhecimento tão complexa como ela se apresenta.
Nem sequer sobre a sua natureza – alguns dizem ser
econômica, outros, financeira. Trata-se, também,
de uma crise política, ao não dispormos de grandes
lideranças internacionais que poderiam tecer uma
convergência de caminhos para se enfrentá-la. Estamos operando, fundamentalmente, em cima da sua
manifestação e não nas raízes que a gestaram.”
Ele complementa: “A crise se inicia por problemas de solvência do setor privado. Ninguém
imaginava que uma corporação como a General
Motors – símbolo do neoliberalismo e da tese de
que o setor privado era a eficácia e o público, a
incompetência – chegasse, a 2008, dependendo
de ajuda governamental. E o que presenciamos,
nos países ricos, foi uma transferência de recursos
públicos para impedir a pulverização de grandes
empresas e bancos. No entanto, esse aporte não resultou em um dinamismo da economia, ao mesmo
tempo em que impactou negativamente as finanças
dos Estados nacionais, a tal ponto que nos postamos hoje diante de uma segunda manifestação da
crise pelo lado fiscal.” De conversa em conversa,
vemos que o assombro da comunidade acadêmica,
ao pisar o solo devastado pelo terremoto internacional não detectado a tempo pelos mais brilhantes
cérebros econômicos, faz o sabão neutro do matematismo escorregar pelo ralo dos desperdícios de
colaborações ideológicas multipolares. E botar debacles pelo ladrão.
Ciência = ...

Mas, afinal, quais os critérios admitidos para
determinar o que é Ciência? O sociólogo e cientista
político Simon Schwartzman, membro da Acade-
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(ABC) e ex-presidente
mia Brasileira de Ciências
Geografia e Estatística
do Instituto Brasileiro de
que eu saiba, não adota
(IBGE), discorre: A ABC,
ciência, aceitando como
uma definição própria de
ersas áreas do conheciválidas as tradições das div
hos mais reconhecidos
mento, expressas pelos trabal
ionais. A ciência Física
em suas comunidades profiss
cos dizem ser ciência, e
corresponde ao que os físi
os, geólogos e cientistas
o mesmo se aplica a biólog
história, mas não toda.
sociais. Essa é uma parte da
s entre si nos métodos e
Ainda que muito diferente
avaliar o que consideram
critérios que utilizam para
múltiplas vertentes desconhecimento científico, as
um a análise a partir de
se campo guardam em com
ação se as conclusões a
dados sistemáticos e a verific
as informações dispoque chegam não contradizem
refutação de suas teorias
níveis – sempre abertas à
evidências. Para mim,
e generalizações ante outras
trabalho intelectual que
ciência é isto – tradições de
za (incluindo a humana
buscam conhecer a nature
r uso possível das conse social), fazendo o melho
atitude permanente de
tatações em curso e numa
ta novos dados e interabertura para levar em con
pretações.
man, os cientistas
De acordo com Schwartz
a dúvida a esse respeito:
naturais não têm nenhum
cias e a ideologia, em
a ciência se baseia em evidên
sociais, isso se complipreferências. “Nas ciências
menos claras, há menos
ca, porque as evidências são
dições de trabalho, e as
consenso sobre métodos e tra
nifestar nos objetos exapreferências podem se ma
escolhidas. Ainda assim,
minados e nas variáveis
formado sabe distinqualquer cientista social bem
as opiniões e preferênguir um trabalho em que
dência de um outro em
cias prevalecem sobre a evi
peito e competência e os
que esta é tratada com res
ados em consideração.
achados divergentes são tom
ciência tem mostrado
Na verdade, a sociologia da
naturais, essas fronteiras
como, mesmo nas ciências
significa, como pensam
não são nítidas, o que não
gia sejam a mesma coisa.
alguns, que ciência e ideolo
Claro que não são.”
e a geologia uma ciE exemplifica: Considera-s
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ência natural, sem ideologia, mas sua capacidade de
prever terremotos é pior, me parece, do que a dos
economistas em anunciar o futuro. Sem ser economista, eu diria que o mais importante nessa área não
é a previsão, mas entender como ela se comporta
e, mais amplamente, de que maneira as sociedades
lidam com as questões de escassez, produção e trabalho em diversos níveis (pessoas, empresas, regiões,
países). Depois do fracasso do ´socialismo real´, a
ideia de que existe uma ciência do planejamento da
economia praticamente desapareceu, se é que existia
antes. Quem planeja são os engenheiros, e os planos
são tanto melhores quanto mais concretos e quanto
mais conseguem eliminar ou se precaver dos efeitos
de circunstâncias externas. De novo, sem ser economista, parece-me que as políticas mais bem-sucedidas
estão entre aquelas que lidam com as condições gerais de funcionamento da economia investimentos,
taxas de juro, inflação, marco legal de instituições
públicas e privadas, incluindo o mercado; e com os
recursos gerais de que a sociedade necessita educação,
saúde, energia, infraestrutura etc.
Sobre a Economia da Felicidade, Schwartzman
acrescenta: “Esse termo está na moda, mas, na realidade, a economia, desde Adam Smith, assim como
a sociologia e as ciências políticas, sempre tiveram
por preocupação central entender de que modo os
comportamentos individuais, assim como a ação
dos governantes, podem se traduzir em bem-estar
coletivo, e isso não mudou. Deixo para os especialistas do setor a tentativa de responder o que está
ocorrendo no pensamento econômico. Entretanto,
acho que o pressuposto principal é que, por trás da
grande diversidade de histórias, culturas e visões de
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mundo, existem pontos comuns a toda a Humanidade, associados às necessidades físicas e emocionais
de cada pessoa, existentes em toda parte. Isso, no
mundo contemporâneo, chama-se Direitos Humanos, que incluem desde o acesso à comida e aos cuidados médicos até a liberdade de opinião e de escolhas sexuais, passando pela liberdade de produzir,
possuir e dispor de bens. Na implementação de políticas públicas, importa não confundir a cultura e
os valores de um determinado grupo ou nação com
valores universais, tratando de incuti-los à força nos
demais, como faziam os sacerdotes que vieram para
a América acompanhando os colonizadores portugueses e espanhóis. Relevante, igualmente, é não se
deixar seduzir pelas singularidades, aceitando como
válido e bom tudo o que se apresenta como ‘cultural’, mesmo que contrariem os direitos individuais
mais evidentes”, conclui.
Seja como for, a crise internacional ainda em
curso nos posiciona, de maneira irreversível, numa
fronteira de transformações de fundo, com a consequente contextualização de uma nova economia.
No cenário das expectativas criadas em relação às
formas como as finanças do mundo desenvolvido
vão se reequilibrar, delineia-se uma dramaturgia
mais ampla, capaz de distribuir com maior equanimidade os papéis protagonistas entre os diferentes
atores que se movimentam nesse tablado. Inclusive,
no plano individual, por uma mudança mesma de
estilo de vida e de padrões de consumo, que se convertam em ações de bem-estar geral e protetoras de
novas convulsões financeiras no planeta.
monicasinelli@globo.com
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O Bonsucesso Negócios Culturais aproxima empresas e artistas das leis de
incentivo, e contribui com o desenvolvimento social, esportivo e econômico do
país. Você e sua empresa podem fazer parte disso através dos incentivos fiscais.
Bonsucesso Negócios Culturais. Um investimento para aplaudir de pé.

(31) 2103 7900 | (11) 2103 7906
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• Consultoria Cultural • Patrocínio • Criação e Gestão de Projetos
• Programa de Captação de Recursos • Registro de Projetos Audiovisuais • Gestão Financeira
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sustentabilidade
s.f. (sXX) característica ou condição do que é sustentável • ETIM sustentável com o suf. –vel sob a f. lat. -bil(i)dade

objetividade
s.f. (sXVIII) 1 qualidade, caráter ou condição do que é
objetivo 2 qualidade do que dá, ou pretende dar, uma
representação fiel de um objeto <a o. da ciência> 3
qualidade do que é imparcial <a o. de uma notícia> 4
caráter daquele que age rápido, que não perde tempo
em lucubrações 5 característica do que não é evasivo,
do que é direto 6 FIL realidade exterior ou dessemelhante ao sujeito (o intelecto cognitivo humano),
passível de por ele ser conhecida ou transformada •
ETIM objetivo + -i- + -dade • ANT inobjetividade
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BIOMA

BIOMA+20
A conferência mais importante do mundo
começa antes, na edição especial desta revista.

A revista Bioma vai antecipar alguns dos principais
debates previstos para a Rio+20. E será distribuída para os
participantes do evento. A agenda da objetividade é nossa!
Anuncie! Reserve agora seu espaço publicitário.

Mais informações
Tel (21) 2509-5399 • ruy.saraiva@insightnet.com.br • www.insightbioma.com.br
Janeiro• fevereiro• março 2012

39

I N S I G H T

40

ESCLARECIMENTO

INTELIGÊNCIA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Notas sobre a
informalidade
adalberto cardoso
Cientista social

A ordem econômica capitalista atual,
dominada pelas finanças, pode ser pensada como uma galáxia em espiral com
um buraco negro no centro. O buraco
negro é o que confere identidade à
galáxia: sua dimensão, sua forma, sua
dinâmica (seu movimento). O movimento
depende também da massa (quantum de
matéria) e da densidade (proximidade
relativa entre os elementos) da galáxia.
Muito próximas do buraco negro estão
as estruturas mais coesas e densas,
que respondem mais prontamente às
“demandas” do centro.
A galáxia tem zonas de densidade
variável. O centro coeso é fortemente
regulado pelos mecanismos principais de
coordenação da galáxia: o mercado (que
é dinheiro e contratos, isto é, mercado e
Estado), o Estado (as leis e instituições
que as validam, muito especialmente
a polícia e os exércitos), a informação

(e suas redes materiais e virtuais de
sustentação), e a sociabilidade extensa
nas redes sociais. O buraco negro, assim
como toda a galáxia, é constituído do
amálgama inextricável desses quatro
elementos.
No núcleo do buraco negro está o
tesouro norte-americano. O dinheiro
circula pela espiral da galáxia, dos mais
longínquos aos mais próximos de seus
elementos na qualidade de informação
lastreada em ativos nem sempre reais
(que configuram o mercado financeiro,
a energia que alimenta e mantém coeso
todo o sistema, e que é também fonte
de seu possível colapso), e cedo ou tarde
será convertido em títulos do Tesouro
norte-americano. Basta uma crise, um
susto, uma bancarrota de algum país em
qualquer lugar da espiral galáctica. Parte
do dinheiro vira investimento produtivo,
claro, que as pessoas precisam comer,

do capitalismo brasileiro

e a dinâmica
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vestir-se, habitar, deslocar-se no espaço,
ir ao cinema, mas apenas para, uma vez
realizado no mercado, voltar a circular
como riqueza financeira.
A imagem do buraco negro é e não
é boa, porque esse centro tem mesmo
capacidade de atrair a massa global da
galáxia, mantendo-a uma, mesmo que os
elementos mais distantes sintam apenas
longinquamente a força de atração do
centro. Mas esse, além de sugar para si
e de forma crescente a “produção” da
galáxia, por outro lado a alimenta com
sua própria energia, transferindo a seus
elementos os recursos materiais de que
eles necessitam para gerar a energia
que o centro atrairá novamente para si.
A experiência soviética mostrou que
o Estado pode existir sem o mercado,
mas este não existe sem o Estado,
menos ainda sem a informação. Se o
dinheiro é o principal sinalizador das
ações no capitalismo fetichizado, ele não
circula sem informação. Ele, na verdade,
apresenta-se, no mundo dominado pelas
finanças, como informação e pelos meios
de informação. Do mesmo modo, boa
parte das transações do capitalismo
global parece indiferente à sociabilidade,
ocorrendo quase sempre num ambiente
virtual em que o único elemento relevante é o preço (das ações, das mercadorias,
do dinheiro no caso dos empréstimos
regulados pelas taxas de juros). Ainda
são pessoas que tomam decisões, mas
elas quase sempre podem operar com
uma noção estereotipada e inteiramente
abstrata do “outro”, pensado como uma
razão (investidora) sem corpo ou alma
maximizadora da utilidade de seus clientes ou de si mesma. Mas, como pretendo
mostrar, algumas operações, e principalmente algumas regiões da galáxia, têm
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na sociabilidade o principal mecanismo
de coordenação de sua dinâmica geral,
e então descobriremos que a sociabilidade esteve pressuposta no estereótipo
do autômato racional maximizador da
utilidade de agentes abstratos ou intangíveis, porque escondidos sob o magma
dos fluxos informacionais.
Quanto mais distantes do centro
da galáxia, menor a força de atração
do buraco negro, mais rarefeitos alguns
de seus mecanismos de coordenação,
sobretudo a institucionalidade estatal.
Mas o mercado e a informação também
são mais rarefeitos. É menos denso o
conjunto de instituições, o montante
de recursos circulando, a qualidade da
informação disponível aos agentes. Mas
esses três elementos estão ali. Isso quer
dizer que esses lugares distantes são
parte da galáxia, sofrem a influência
do centro, têm seu movimento e sua
densidade determinados, justamente,
pela distância em relação ao centro e,
portanto, definem-se por essa relação
distante. Esse ambiente costuma ser
nomeado, na sociologia ou na economia,
como informal. É o lugar da economia
informal, do mercado de trabalho informal, do “setor informal”, o que quer que
isso signifique por ora. Quero apenas
registrar que esse termo (informal) é
amplamente insatisfatório para dar
conta da relação entre esse ambiente e
o centro da galáxia.
Nele, parte dos mecanismos de
coordenação está rarefeita, mas não
ausente. A informação é provavelmente
inadequada ou insuficiente segundo os

parâmetros do centro, mas as pessoas
trocam mercadorias por dinheiro e
vice-versa. As relações muitas vezes são
baseadas na confiança, não nos contratos, mas a confiança é um mecanismo
importante de coordenação da ação
em sociedade, ainda que em posição
hierárquica aparentemente inferior em
relação aos outros três já mencionados.
Isso porque a quebra de confiança não
tem as mesmas consequências da quebra de um contrato ou o desrespeito à
lei, como, por exemplo, o risco de ser
sancionado pelo Estado. A confiança

parece não ser necessária nas relações
formais de mercado (parcerias entre
empresas, governança em cadeias de
valor e mesmo uma simples compra
e venda de um apartamento podem
ocorrer sem envolver confiança), mas ela
quase sempre está presente como parte
das expectativas racionais e valorativas
dos agentes.
Na rarefação institucional típica das
regiões fronteiriças da galáxia, a confiança pode assumir um papel central,
substituindo o Estado como elemento
de coordenação das ações de mercado,
e o mercado na coordenação das relações sociais. Ela socializa as relações
contratuais num sentido mais radical
do termo, já que transfere às pessoas o
ônus e o risco das transações, que, mais
próximos ao centro, são assumidos pelo
Estado, pelas companhias de seguro (que
são parte do mercado financeiro e têm
seu lastro garantido pelo Estado) etc.
O mercado regulado pelo Estado
é um mecanismo de socialização à
larga do risco das transações, enquanto
nos ambientes mais rarefeitos essa
socialização é mais restrita, mas nem
por isso inexistente. Daí a importância
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estratégica da confiança como elemento
de socialização. Ela quase nunca é inteiramente privada, já que se baseia em
informação precária sobre os outros, e
por isso, no ambiente rarefeito da fronteira, a confiança se plasma nas relações
comunitárias: a família, a vizinhança,
as “comunidades imaginadas” pelos
agentes como dignas de confiança ou
capazes de referendar ações e atitudes
de um de seus membros etc. (a máfia é
um tipo de institucionalização de relações de confiança).
Chamar de informais relações baseadas, sobretudo, na confiança é conferir
papel onipresente aos mecanismos codificados de coordenação, e desprezar
a sociabilidade como elemento de sustentação do capitalismo em momentos
e lugares rarefeitos de sua compleição.
Mas já vou sugerir que ela também está
no centro das operações “do centro”.
De fato, é ingenuidade imaginar
que o camelô da esquina não participa
do circuito do capital. Ele não pede
empréstimos e talvez não tenha conta
em banco. Suas transações podem ser
todas em dinheiro. Mas ele compra suas
mercadorias de um sacoleiro que as
trouxe do Paraguai, e elas tinham chegado ali de navio vindas da China, um
dos muitos ambientes de materialização
dos recursos financeiros disponíveis em
empreendimentos produtivos. O navio
que transportou a “muamba” é um
cargueiro de aço movido por um possante motor produzido na Inglaterra. O
caminhãozinho de plástico que o camelô
vende tem rodas de borracha e eixos de
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metal. O plástico foi beneficiado a partir
do petróleo, extraído das profundezas
do oceano por plataformas marítimas
de última geração produzidas no Brasil
ou na própria China. A borracha é de má
qualidade, mas também é sintetizada do
petróleo. As cores da carroceria e da caçamba foram sintetizadas num laboratório da Bayer com filial na China, e o ferro
usado nos eixos do caminhãozinho veio
de algum lugar na África ou no Brasil.
O mimo vendido pelo camelô mobiliza
cadeias de valor com vários elementos
de altíssima tecnologia extensos em
muitos territórios do planeta, e se ele é
vendido a R$ 2,00, o é como exemplar
de uma produção em massa que pode
atingir centenas de milhões de unidades.
A pessoa que desembolsou os dois
reais para adquirir o caminhãozinho
provavelmente é um assalariado. Suponhamos que seja um operário de
fábrica. Seu salário é o que lhe coube
como parte da riqueza social produzida
por seu trabalho e pelo de milhões, na
verdade bilhões de trabalhadores mundo
afora, já que na economia globalizada os
elementos fixo e variável do capital devem ser pensados em escala planetária
(há uma produção mundial de massa de
mais-valia cujo fluxo escapa de maneira
importante ao poder regulatório da
maioria dos Estados-Nação). O salário
de nosso operário exemplar precisou
ser desembolsado pelo capitalista, e se
este é um representante de um grande
empregador global (por exemplo o
presidente de uma sucursal da Ford no
Brasil), provavelmente lança mão de
empréstimos bancários para fazer frente
à sua folha de pagamento.
O salário cuja parte vira caminhãozinho é a materialização de uma

operação financeira cujos juros são
determinados pelo montante da dívida
pública brasileira, cujos títulos estão em
mãos de investidores do mundo inteiro.
Esses investidores se beneficiam do
fato de que nosso operário recebeu seu
salário e gastou parte dele num camelô
da esquina, porque o salário gera uma
remuneração ao investidor mundial
anônimo na forma de juro bancário
lastreado na dívida pública brasileira.
Esse investidor, num momento de crise
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qualquer, transformará seus ativos em
títulos do tesouro norte-americano,
buraco negro do sistema.
É fácil demonstrar que os dois reais
recebidos pelo camelô (ou ao menos
parte deles) também terão o mesmo
destino, cedo ou tarde. Ao fechar sua
birosca, no fim do dia, ele talvez passe
no bar da esquina e compre um maço de
cigarros fabricado por uma multinacional
norte-americana, ou tome uma cerveja
fabricada pela AmBev, multinacional de
bebidas. O dono do bar sabe que precisará repor seu estoque, então, parte do
dinheiro irá direto para o distribuidor de
cigarros ou de bebidas, enquanto outra
parte engordará sua poupança, porque
ele é um homem previdente. Os dois
reais do camelô agora estão divididos em
realização de capital de uma multinacional e dinheiro a juros lastreado na dívida
pública brasileira. A multinacional, por
sua vez, é uma grande investidora. Não
coloca todo o seu capital em seu empreendimento produtivo. Aplica em fundos
de renda fixa nos países que oferecem
melhores taxas de juros, por exemplo. E
corre para o tesouro norte-americano
assim que desconfie da solvência do país
onde mantinha parte de seu tesouro. Lá
se foi o dinheiro que passou pelas mãos
do camelô, por vias mais indiretas, para
o centro do sistema.
A financeirização do capitalismo tornou inteiramente inadequado o campo
conceitual derivado da ideia de informalidade. Ele impede que se compreendam
as conexões que se estabelecem entre
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os vários elementos do sistema, além
de conferir à sua periferia status inferior
ao centro, que seria “formal”. O centro
se alimenta de muitas maneiras da circulação de mercadorias por sua periferia,
por mais baratas e de má qualidade
que sejam, e por piores que sejam as
relações de trabalho que sustentam
sua produção. No ponto de partida de
qualquer cadeia de valor estará um
recurso natural extraído ou transformado com altíssima tecnologia. Em seus
entremeios haverá serviços de apoio à
indústria que mobilizam as tecnologias
mais avançadas de informação, transporte, armazenamento e financiamento.
E o destino final de parte (mesmo que
infinitesimal) do capital realizado será,
sempre, o centro do sistema, mesmo se
depois de transcorrido muito tempo e
depois de muitas transações materiais e
financeiras. A financeirização do capital

tornou muito mais rápido um processo
que é, como já indicara Karl Marx, ine-

xorável. Permitiu ao capitalismo queimar
etapas, por assim dizer, na apropriação
dos recursos gerados em seus lugares
mais longínquos.
Esses lugares, e este é o ponto central aqui, não são isentos de elementos
de coordenação. São, na verdade,
densamente coordenados, mas não necessariamente por mecanismos públicos,
como a lei ou o Estado. Leis e instituições
são mecanismos de redução de custos
de transação, porque, entre outras coisas,
reduzem a incerteza e a complexidade
dos encontros entre os agentes, dos
contratos que firmam e de suas relações
no longo prazo. Ali onde esses elementos
são rarefeitos essa redução também
ocorre, ou a vida em sociedade seria
insuportável e as trocas econômicas, impossíveis. O que distingue os ambientes
é a forma do amálgama dos mecanismos
de coordenação. Na periferia, ganham
centralidade os elementos típicos da
sociabilidade (as relações face a face,
as expectativas em relação ao outro, a
confiança, a inveja) sem que os demais
(o Estado, o mercado e a informação)
deixem de estar presentes.
O camelô espera que o sujeito que
se aproxima para comprar algo não o
denuncie ao policial em seguida. E o
policial é o rosto do Estado nessa transação. O comprador que se aproxima
espera encontrar mercadoria a preço justo; conta não ser assaltado pelo camelô;
sabe que, se a mercadoria estiver com
defeito, encontrará o camelô no mesmo
lugar amanhã; e conta poder trocá-la por
outra em bom estado. Ambos participam
do acordo tácito que vela ao Estado a
operação de compra e venda, feita sem
nota fiscal, portanto ilegalmente. Esse
acordo é mais propriamente um contrato
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social, já que todos sabem que é assim
que a operação transcorrerá, isto é, sem
que o Estado tire dela seu quinhão. O
próprio Estado sabe disso, e sua ação
resulta da resposta ao dilema entre
reprimir o ilícito ou permitir a sobrevivência de comunidades inteiras. Organizar
camelódromos e legalizar a atividade,
mesmo que a venda continue se dando
sem nota fiscal, é resposta padrão em
boa parte do Brasil.
O preço, como em qualquer mercado, é o elemento central de sinalização
da transação. O operário comprará o
caminhãozinho de dois reais porque é o
que seu salário lhe permite. Se o objeto
do desejo custar mais do que isso, ele
escolherá outra coisa, frustrando suas
expectativas e eventualmente a de seu
filho. Tudo isso é parte desse elemento
de coordenação que é o mercado, e a
transação na periferia não se distingue
em nada de outra realizada no centro,
nesse particular. Por seu lado, se o
operário procurou esse camelô e não
outro é porque ele tinha a informação
de que ele vendia caminhõezinhos. Um
camelô vizinho vende produtos eletrônicos, outro vende CDs e DVDs piratas,
outro vende material de pescaria. Nosso
operário não queria nada disso, e sabia
onde procurar. Nesse mercado, como
em qualquer outro, a informação é
elemento central de coordenação, sem o
qual nada pode funcionar. No entanto, a
informação está em outros lugares que
não as redes informacionais virtuais,
os anúncios públicos, os encartes em
jornais ou revistas, os veículos de comunicação. Ela está nas redes sociais,
e são elemento central da sociabilidade
que permite o encontro do comprador
com o camelô que tem o que ele quer

INTELIGÊNCIA

comprar. Logo, a sociabilidade é condição da transação comercial em foco.
Escondida que estivera numa transação
como a compra de ativos financeiros
no mundo virtual, aqui a sociabilidade
assume papel de protagonista. E com
ela, o denso conjunto de expectativas
morais, valorativas, racionais e materiais
envolvidas na satisfação de um desejo
fútil ou de uma necessidade premente.
É difícil aceitar que esse denso
conjunto de elementos esteja ausente
das transações financeiras no centro do
sistema, nas compras virtuais realizadas
pelos que têm acesso a cartões de crédito ou a contas bancárias, nas transações
comerciais que ocorrem entre as grandes
corporações que dominam o centro do
sistema ou numa grande operação de
fusão de corporações multinacionais.
O capitalismo tem nesses movimentos
seu destino mais saliente, mas o capital
não é um ente, menos ainda racional.
Ele depende de pessoas ou suportes
humanos que sintam e pensem por ele.
Que tenham ganância, inveja, desejos
fúteis de enriquecimento, sonhos de
grandeza, de poder, de controle sobre
outras pessoas. O capital não tem nada
disso. Logo, por trás e antes de uma
transação no centro do sistema, haverá
sempre pessoas tomando decisões com
base em informações sobre o próprio
sistema e as ações de outras pessoas.
É uma sociabilidade diversa da que se
sustenta por relações de confiança na

periferia, mas é sociabilidade, e igualmente lastreada na confiança.
Todos confiam nos “sistemas peritos” que garantem as transações, e por
trás de qualquer um deles há sempre
um humano. Todos têm expectativas
racionais quanto aos passos dos adversários, aliados e concorrentes, tendo em
vista decisões que precisam ser tomadas.
Essas são sempre decisões estratégicas
que tomam o outro em consideração,
e o outro não é uma coisa ou “o capital”, mas alguém que também é seu
portador ou suporte. Todos sabem que
o outro agirá em seu próprio e melhor
benefício, que maximizará os retornos
financeiros de seus investimentos, que
procurará sempre as melhores posições,
que correrá riscos calculados, ainda que
por vezes muito arriscados. Além disso,
as decisões quase nunca são individuais,
já que as empresas no centro sistêmico
são grandes corporações dirigidas por
coletivos mais ou menos complexos
segundo o caso, e dinâmicas de grupo,
conflitos, divergências, discussões acaloradas e muita tensão acompanham as
tomadas de decisão.
Considerar complexo esse processo
não deve levar a qualificar como simples
a decisão de um camelô de comprar
deste ou daquele “muambeiro” antes de
expor sua mercadoria nas ruas. Estamos
falando de ordens diversas de complexidade. Uma decisão executiva no centro
pode vincular, eventualmente, milhares
de pessoas, na forma, por exemplo, dos
detentores de ações da empresa, seus
credores, clientes, fornecedores etc. A
decisão do camelô pode implicar menos
elos, sendo a ponta extrema de cadeias
de valor que já realizaram lucros muito
antes do caminhãozinho chegar a ele.
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Mas estratégia, julgamento das ações
do outro, tensão, risco, tudo isso está
presente na periferia do sistema. E com
o aspecto adicional de precisar ser sustentado pela confiança, que no centro
está quase sempre inscrita em instituições e leis, mas na periferia repousa na
sociabilidade e nas redes sociais locais.
As redes sociais estão, obviamente,
implicadas na sustentabilidade do capitalismo financeiro global. Os centros
decisórios de parte substancial das
transações de vulto do sistema são
em grande medida desterritorializados, mas as redes não necessitam do
território para se consolidar ou materializar. Quantas decisões importantes
não são tomadas em reuniões de altos
executivos, ocorrendo em restaurantes,
saguões de hotéis, aviões, navios, festas
de casamento, recepções, banquetes em
palácios e reuniões de presidentes em
Davos ou em Camp David? As migrações de grandes executivos entre países
são uma forma saliente de operação
de redes sociais nesse nível global, e
o capitalismo é muito mais enredado
do que costumam imaginar os próprios
agentes econômicos.
O alto executivo de uma multinacional talvez imagine que sua vida não tem
nada a ver com a do camelô da esquina.
Mas o fato de o dinheiro do camelô
frequentar, cedo ou tarde, uma conta
bancária – que renderá juros que serão
apropriados pelo executivo via aplica-
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ções na dívida pública do Brasil – os
aproxima de maneira irrecusável. O salário que o executivo paga a seu jardineiro
ou motorista irriga o Camelódromo do
Centro da cidade, e esse salário cumpre a
mesma trajetória do salário do operário,
nascendo como fração de uma transação
financeira da empresa a que pertence e
retornando ao mesmo mercado financeiro na forma de investimentos de vários
tipos, agora de propriedade do executivo.
Vendo as coisas por esse ângulo, esses
dois agentes se distinguem, sobretudo
por sua distância em relação ao centro
do sistema, que se materializa, na prática, em montantes diversos de recursos
mobilizados por eles, montantes que,
por serem muito distintos, configuram
diferenças qualitativas importantes.
Os riscos que o executivo corre, ele
escolhe correr, e estão relacionados
com sua própria atividade de executivo,
obrigado a fazer render o capital dos
acionistas da empresa, de preferência
render muito. O camelô vive uma vida
vulnerável, sujeita a riscos que ele não
pode evitar. Corre o risco de ser preso,
agredido, não vender o suficiente para
pagar suas contas, ser incapaz de sustentar seu negócio, passar fome, tudo isso
configurando aspectos de seu entorno,
do lugar que ocupa na divisão do trabalho e, portanto, em grande medida fora
de seu controle.
A ideia de informalidade supõe uma
distinção clara e cabal entre um mundo
“formal” e outro “informal”. Trata-se
de uma dicotomia inescapável, os dois
termos se definem mutuamente. Logo,
trata-se de uma categoria dual de apreensão do mundo. “Informal” é a categoria
residual. Ela acolhe tudo o que não pode
ser enquadrado como “formal”, que, ob-

viamente, tem primazia nesse modelo de
apreensão do mundo. O olhar das ciências
sociais está domesticado para encontrar
normas, regras estáveis, leis, padrões.
Encontrará o Estado antes que o mercado,
o mercado antes que as trocas não mercantis. A sanha por encontrar normalidade
no centro do sistema cegou o olhar douto
para a corrupção, e ilegalidade, a inveja, a
vendeta etc., que estão presentes em tudo
o que se considera “formal”. O mercado
formal de trabalho no Brasil é pejado de
empresas que não recolhem o FGTS de
seus empregados ou não cumprem outras
obrigações legais. Importadores fraudam
notas fiscais para pagar menos impostos,
empresas subfaturam suas mercadorias
pela mesma razão, outras violam direitos
de propriedade, fraudam o consumidor
com propaganda enganosa, quando não
com fraude pura e simples, por exemplo,
mentindo sobre o conteúdo transgênico
dos alimentos ou sobre o peso real do que
é vendido. Bancos de investimento fraudam seus correntistas (Lehman Brothers),
grandes investidores inventam esquemas
fraudulentos de extração da riqueza de
investidores incautos (Maddoff). A crise de
2008, que vinha de pelo menos dois anos
antes em fogo brando, explodiu quando
os bancos deixaram de confiar em seus
pares e nas empresas. Incapazes de saber
com certeza qual a extensão do buraco
aberto na instituição vizinha pela enorme
fraude dos derivativos lastreados em ativos podres, fecharam a torneira a todos.
Sem crédito, o sistema ficou asfixiado.
Na base da asfixia estava a desconfiança
generalizada. Nada mais, nada menos. E
tudo isso no centro do sistema, lugar da
formalidade, dos controles estatais, das
leis, das sanções.
Não tenho pretensão de defender a
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imagem da galáxia como a melhor para
descrever o capitalismo contemporâneo.
Mas ela é útil para dar a ideia desse
sistema como um complexo globalmente
integrado, composto de ambientes cujos
elementos de coordenação têm densidade variável. E para deixar claro que
nada está fora do sistema, nem isento
de seus elementos de coordenação. A
ideia de informalidade supõe mundos
desintegrados, e, ao ser operacionalizada
por formuladores de políticas públicas,
vem acompanhada da ideia de que é
necessário reintegrar seus elementos ao
centro do sistema. Isso impede a apreensão da natureza do entrelaçamento de
seus elementos de coordenação. Logo,
de sua realidade tangível, de outro modo
definida, sempre, na negativa.
Há, obviamente, regiões em que a
massa e a densidade da galáxia são
muito rarefeitas, compostas de gases
e poeira de estrelas. É o caso de vastas
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regiões na África ou no interior do
Brasil, onde a pobreza extrema das
populações faz com que elas atuem
muito residualmente para a manutenção
do sistema. Economias de subsistência
que tangenciam muito marginalmente
o circuito do capital, por exemplo, para
suprir necessidades de vestimenta ou
de remédios. Aqui, os mecanismos de
coordenação operam de forma tênue,
mas ainda assim uma aspirina é produto
Bayer, como o era a tinta do caminhãozinho do camelô. Mesmo que o remédio
tenha que ser fornecido pelo governo,
já que as populações são miseráveis,
ainda assim, e por via do Estado, estão
ligadas ao circuito do capital. As políticas públicas de combate à pobreza
aproximam a institucionalidade estatal
dessas populações, e o amálgama de
Estado e sociabilidade em primeiro
plano e mercado e informação em
segundo coordenam suas expectativas
e ações. Não há informalidade aqui. Há
densidade variável dos mecanismos de
coordenação do sistema.
Essa densidade variável denota, ademais, capacidades variáveis dos agentes
operando em cada uma das regiões
do sistema. A qualidade diferencial do
amálgama dos elementos de coordenação em seus diferentes ambientes
expressa poder maior ou menor de os
agentes, neles, interferirem nos fluxos
de energia (no caso, informação, mercadorias e dinheiro) pelo próprio sistema.
Não é indiferente estar operando no
centro ou na periferia. O montante de
energia mobilizada faz diferença para
as oportunidades de vida das pessoas
envolvidas, e uma população dependente da política pública estatal para ter
acesso a remédios não tem as mesmas

capacidades daqueles que expropriam,
via mercado financeiro, os recursos desse
mesmo Estado, obrigado a financiar
sua dívida pública com taxas elevadas
de juros. Recusar a dualidade formal/
informal não é recusar as relações de
poder que resultam do (e reproduzem
o) modo de operação dos mecanismos
de coordenação do sistema. É recusar,
apenas, a dualidade.
O modo de participação nos fluxos
de produção, distribuição e consumo
dos recursos materiais e simbólicos
que sustentam a vida coletiva delimita
as possibilidades de autodeterminação
da própria vida (individual, familiar, de
grupo, de classe). E essas possibilidades
são desiguais. O lugar ocupado pelas
pessoas naqueles fluxos, que são regulados pelos mecanismos de coordenação
do sistema, não é aleatório. Em termos
médios, uma pessoa que nasce no
Brasil não tem as mesmas chances de
autodeterminar sua vida que tem um
alemão ou um norte-americano. Por
outros termos, nascer no Brasil ou nos
Estados Unidos é um evento aleatório,
mas uma vez nascidas as pessoas, suas
oportunidades de vida estão ancoradas
no local de nascimento. Isso quer dizer
que o território conta, e o território é
um eufemismo, quase sempre, para o
Estado-Nação. Mas dentro de um mesmo
Estado-Nação não é indiferente nascer
no Norte ou no Sul, numa região rica
em recursos naturais ou noutra árida
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ou inóspita, numa região de agricultura
ou noutra de indústria. Em uma mesma
cidade não é indiferente nascer numa
favela ou em berço de ouro, sendo que
um e outro são a materialização, no
território, do modo de estruturação dos
fluxos de recursos materiais e simbólicos,
sendo, portanto, condicionantes ex ante
de oportunidades de vida.
Isso dá mais consistência à metáfora
da galáxia, já que é plausível falar-se em
regiões que, amparando o nascimento
de pessoas, condicionam de maneira
importante suas possibilidades de vida.
Os fluxos financeiros são desterritorializados, mas as pessoas nem tanto, ainda
que as migrações fluidifiquem bastante
(mas jamais inteiramente) os espaços
geográficos mantidos a distância férrea
do centro pelos elementos que dão a
forma e o movimento da galáxia. Mas
mesmo as migrações não estão abertas
a todas as pessoas da mesma maneira.
Os controles de fronteiras dificultam a
entrada de africanos em toda parte, de
latino-americanos nos Estados Unidos,
de asiáticos na China e assim por diante,
mas não de todos os cidadãos desses
continentes. Se você é um cientista premiado (ou apenas promissor), um alto
executivo agressivo, um líder político
ameaçado, uma atriz renomada, uma
desportista laureada, uma arquiteta de
renome, enfim, uma pessoa das ditas
“classes criativas” ou um membro de
uma comunidade virtual de poder, provavelmente será disputado num mercado
mundial cada vez mais competitivo e
aberto aos melhores talentos ou à economia dos asilos políticos.
Se o indivíduo tem capital para
investir, se quer apenas se aposentar
depois de uma vida de luxo, se quer
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contribuir para a riqueza da nação onde
almeja viver que não a sua, será também
bem-vindo em qualquer parte. O mundo
é muito mais fluido para os mais ricos, e
as fronteiras muito mais abertas. Se você
é um mineiro de Governador Valadares
ou um mexicano de Sonora ou um somali
de qualquer parte, dificilmente terá um
visto de permanência em outro lugar
que não seu próprio país. Pode ser que,
com muito esforço e risco, consiga entrar
sorrateiramente em algum, mas terá uma
vida clandestina, mesmo que, e com
toda probabilidade, melhor em termos
materiais do que a vida na origem (Ver
o excelente trabalho de Patricio Korzeniewicz e Timothy P Moran, Unveiling
inequality. A world-historical perspective.
New York: Russel Sage, 2009).
É crucial insistir na desigualdade
de oportunidades de acesso aos fluxos
de produção, circulação e consumo dos
recursos materiais e simbólicos, sustentados pelos mecanismos de coordenação
do sistema. A imagem da galáxia em

espiral (e a espiral é, na verdade, multiespiralada) é útil também por sugerir
que o acesso aos fluxos não é jamais
absoluto, como não o é a exclusão dele.
Não há, em verdade, exclusão. O sistema
inclui tudo e todos, fazendo-o, apenas,
de maneira diferente, e certamente
desigual. Mas a desigualdade não é
um jogo de soma zero, nem uma dualidade, nem mesmo uma tríade. Trata-se
mais propriamente de um contínuo. No
extremo da espiral, ou das espirais que
convergem para o mesmo buraco negro,
estão os elementos rarefeitos, que vão se
tornando menos rarefeitos quanto mais
nos aproximamos do centro.
Tudo se vai adensando, porque o
capitalismo é o amálgama completo de
recursos materiais e simbólicos coordenados pelos mecanismos mencionados.
E como o sistema é capaz de gerar mais
riqueza e mais recursos enquanto faz
girar seus elementos constitutivos, é perfeitamente plausível imaginar situações
em que haja sempre muitos ganhando
sem que outros percam, ou muitos perdendo sem que outros ganhem etc. Nesse nível agregado, não há jogo, apenas
fluxos sustentados por mecanismos de
coordenação, mas como tudo isso está
ancorado em ações e decisões racionais
ou valorativas de indivíduos e coletividades reais, então é inescapável inferir que
há pessoas e coletividades com maior ou
menor capacidade de determinar suas
vidas (e muito especialmente a vida
dos outros), tendo em vista seu lugar
na produção, distribuição e consumo
dos recursos materiais e simbólicos do
sistema, que lhes permite lançar mão
de seus mecanismos de coordenação de
maneira diversa.
Já se disse: a globalização financeira
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do capital, ancorada nas tecnologias de
informação, trouxe a periferia para perto
do centro do sistema, não em termos espaciais, mas em termos do tempo transcorrido até a apropriação dos recursos
que circulam pela própria periferia. Mais
ainda, os recursos financeiros circulantes
são, em grande parte, resultantes do
transbordamento da riqueza do centro,
sempre em busca de mais e melhores
retornos. E como muitos desses recursos são traduzidos em investimentos
produtivos (diretamente ou via Bolsa
de Valores ou aquisições de empresas,
ou, mais indiretamente, via o próprio
mercado financeiro, por exemplo, por
meio do financiamento do investimento
público, as compras estatais etc.), parte
dessa riqueza transbordada permanece
e enriquece a periferia. O que quer dizer
que a periferia, mesmo a mais distante,
já não é indiferente para o centro. Certo,
esse não se alimenta essencialmente
daquela. As trocas intracapitalistas
(dentro dos conglomerados econômicos)
entre os países centrais (agora incluindo
a China) ainda respondem pela maior
parte da dinâmica do sistema. Mas seu
segmento financeiro se alimenta cada
vez mais das migalhas periféricas, como
sugerido.
Com efeito, suprimir as atividades
hoje enquadradas como “informais”
dos circuitos do capital já não teria a
forma de uma ineficaz dieta de calorias,
como era o caso antes da globalização
financeira. Os títulos subprime que alimentaram a bolha financeira estourada
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em 2008 mostram isso. Os créditos
podres em poder dos bancos eram
lastreados em dívidas imobiliárias de
pessoas que não tinham como garantir
os empréstimos contraídos. Estavam
lastreadas em promessas de pagamento.
Portanto, na presunção “informal” de
que o tomador do empréstimo honraria
seus compromissos. Quanto da renda
das pessoas que tomaram os empréstimos provinha de atividades que na
periferia são nomeadas informais?
Quantos encanadores, eletricistas,
pedreiros, vendedores ambulantes,
faxineiras, empregados domésticos de
todo tipo e outras camadas subalternas
cuja atividade era invisível do ponto de
vista do Estado conseguiram ingressar
no mercado imobiliário na base da
“confiança”? A Justiça norte-americana
condenou Maddoff por ter fraudado um
esquema piramidal de enriquecimento.
Pois o mercado de subprime, na prática,
foi exatamente isso.
O sistema se alimentou da ilusão
de que havia sempre novos entrantes
no mercado de compra de imóveis, isso
elevou os preços de todos os imóveis (e
não apenas os de baixa gama) e com
eles a ilusão de maior riqueza circulante, com ela a gana consumista das
classes médias e superiores do sistema,
lastreada nos preços irreais assim conseguidos. Ao estourar, a bolha não puniu
o topo, mas a base do mecanismo de
valorização. Puniu os mais pobres, que,
a rigor, transferiram riqueza para os de
maior renda, para quem os aumentos
nos juros bancários (que quebraram os
mais pobres) foram indiferentes ou pu-

deram ser renegociados, em detrimento
de todos os outros. No melhor estilo
“buraco negro”. Tampouco há informalidade aqui. Há apenas a operação
de uma das lógicas centrais do sistema:
a de valorizar o capital, não importam
os meios. Se a confiança em quem não
pode pagar dá dinheiro, confiemos em
público e em atos, mesmo desconfiando
nos bastidores, na esperança de sermos
os primeiros a sair do esquema quando
a bolha ameaçar estourar.
Os bancos brasileiros não foram
diretamente afetados pela bolha, porque a legislação do país proíbe esse
tipo de atividade de risco, mas algumas
empresas, sim. Necessitadas de recursos,
apostaram na bolha e perderam. Se
nosso camelô da esquina foi gastar num
supermercado os dois reais que ganhou
com a venda do caminhãozinho, e comprou algumas fatias de presunto Sadia,
alimentou a sanha dessa empresa, que
fora beber naquele mercado de derivativos para sustentar sua expansão, ou
simplesmente ganhar mais produzindo
menos. E lá estão os tostões de nosso
“setor informal” na ciranda dos créditos
podres norte-americanos, responsável
pela perda de mais de R$ 750 milhões
por parte da Sadia, como num passe de
mágica (Ver http://exame.abril.com.br/
negocios/empresas/noticias/m0168759).
E o próprio valor de mercado da empresa
desabou, chegando a 40% do que era
antes do estouro da crise, dinheiro retirado por “estrangeiros” e cujo destino
imediato foi o tesouro norte-americano.
> O articulista é professor do Instituto de
Estudos Sociais e Políticos (IESP) da UERJ.
acardoso@iesp.uerj.br
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democracia de partido único

ou

uma rosa
é uma rosa
Fabiano Santos
Cientista político

Não são poucas as vozes, emitidas, tanto no
debate político-partidário quanto na análise inte-
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de longo prazo e a liquidação de uma oposição
eficaz e eleitoralmente viável.

lectual, que veem no Brasil a iminência real de uma

Não se trata de uma boa imagem, seja na efi-

espécie de mexicanização. Segundo essa visão, se

ciência como argumento da luta política, seja na

repetiria aqui o modelo constituído pelo PRI, o

aderência real como instrumento analítico. Mas

Partido Revolucionário Institucional, representado,

essa fragilidade não nos impede de usá-la e, a

na versão nacional, por algumas características

partir dessa imagem, fazer uma série de refle-

marcantes como evidência dessa mexicanização:

xões importantes sobre o sistema político brasi-

a longevidade do PT no poder, o aparelhamento

leiro e lançar algumas dúvidas sobre ele e sobre

do Estado e sua ocupação pelos aliados, a “coop-

seus críticos.

tação” dos sindicatos e dos movimentos sociais,

No campo político, o ator que usa essa asso-

o maior controle estatal da economia, a esterili-

ciação com o modelo mexicano faz parecer ao

zação ou o aniquilamento político-eleitoral pela

eleitor uma espécie de choro de derrotado. Falar

execução de um projeto de poder hegemônico

em PRI, no caso brasileiro, certamente remete ao
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é uma rosa
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fato de que o PT venceu eleições seguidas vezes. É uma tese frágil
como argumento partidário. Na falta de qualquer outro argumento político, diga-se ao eleitor que se está diante de um perigo no
horizonte. Trata-se de mais uma maneira equivocada do PSDB
de se colocar no embate partidário, de justificar suas próprias
derrotas e seus próprios problemas. É estratégia de quem tem
dificuldade de olhar para sua trajetória e de definir melhor suas
políticas e estratégias.
Essa é uma solução diversionista, com uma implicação muito ruim para o sistema político-partidário como um todo. Afinal,
acaba sugerindo uma falta de legitimidade do processo político
brasileiro – processo do qual o próprio PSDB é beneficiário. Convém não esquecer que os tucanos estiveram durante oito anos no
governo nacional, controlam uma série de governos subnacionais,
estão presentes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso, nas prefeituras e nos governos estaduais. O
Brasil é uma federação, com diversas possibilidades de inserção
na vida política, seja nos governos executivos, seja nos governos
legislativos, e o PSDB se beneficia disso. E é o principal oponente
do governo federal, tendo sido muito bem votado na última eleição presidencial. Essa visão, em síntese, lhe cai mal porque parece
um choro de derrotado e, por outro lado, é perigosa, uma vez
que remete a um passado não tão longínquo, no qual os atores
que perdiam deslegitimavam o processo. Não se trata, de maneira
alguma, de uma boa forma de se colocar no embate partidário.
Temor legítimo

No campo da análise política, é possível dizer que se trata de
uma consequência de diversos matizes. Certamente há analistas
de boa-fé e, em alguns casos, com temor genuíno de ameaça à
democracia brasileira. Há receios legítimos, percebidos em quem
tem uma visão paranoica do processo político, um pessimismo
incorrigível. E há casos de simples má análise. Em todos os casos,
vejo como uma análise frágil, mas é uma fragilidade que serve para enriquecer a interpretação sobre o processo político brasileiro.
Em primeiro lugar, a marca fundamental da experiência mexicana antes da redemocratização é a fraude eleitoral. Os resultados mexicanos no período nunca foram autênticos. É como se o
México jamais tivesse ultrapassado a fase da Primeira República
brasileira. Havia uma comissão de verificação que fazia uma limpa depois das eleições e eram identificados vários outros graves
problemas de autenticação. Exemplos: o próprio político fazia
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a cédula, levava os eleitores para o alistamento, burlava o processo eleitoral. A democratização significa, entre outras coisas,
um processo de maior autenticidade do resultado eleitoral, que
expressa a mais autêntica e fidedigna vontade das pessoas que
foram às urnas. Isso é algo totalmente estranho à experiência
eleitoral mexicana, e o PRI foi o principal partido a caracterizar
esse processo.
Eis por que a comparação com o México, como argumento
político, é perigosa. No fundo, sugere-se, com isso, uma fraude no
processo eleitoral brasileiro. O que caracteriza o avanço democrático e eleitoral do Brasil são justamente os ganhos significativos na
autenticidade, a imensa incorporação dos eleitores, a continuidade
das eleições e a redução consistente dos possíveis componentes
de fraude. Tanto que a experiência brasileira tem sido examinada
e copiada em diversos outros países. Incorre-se aí numa contradição: as mesmas vozes que falam em mexicanização defendem
a ideia de que o processo político eleitoral brasileiro é autêntico.
No México, o grande ator do processo de redemocratização
não foi um líder, um partido ou um movimento social, mas a
justiça eleitoral. Os mexicanos conseguiram realizar a transição
democrática ao organizar a justiça eleitoral nos moldes similares
ao modelo brasileiro: uma justiça específica, como uma entidade
à parte, encarregada de conduzir o processo eleitoral. Lá é mais
forte ainda do que no Brasil, a ponto de institutos importantes
de pesquisa política surgirem da própria justiça eleitoral e de
importantes cientistas políticos serem também juízes eleitorais.
A segunda característica do modelo mexicano é o partido único. O que marca a experiência durante todo aquele período é a
existência de um só partido forte, o PRI. Do caso brasileiro, diz-se
exatamente o oposto. Aqui a fragmentação partidária seria um
enorme problema. O que leva à segunda contradição: os mesmos
analistas que se referem a uma mexicanização da política brasileira
afirmam que um dos problemas de nosso sistema é o excesso de
partidos. As duas ideias não são correspondentes. O contexto em
que o PT avança é fragmentado, federativo, em que as realidades municipais são diferentes das estaduais, as estaduais não se
reproduzem na realidade nacional. É, portanto, pluripartidário e
federativo. Existem pesquisas sobre mecânicas de montagem de
governo e experiências pluripartidárias em governos de coalizão
– alguns critérios a serem seguidos. Uma das principais regras diz
respeito à distribuição proporcional, ao peso que o partido tem
no Executivo em relação ao peso no Legislativo.
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Para muitos, não há essa proporcionalidade no caso do PT. Isso
denotaria um problema no modo pelo qual a coalizão funcionaria.
Ocorre que, num sistema de governo, as instituições importam em
alguma medida. Essa regra de ouro proporcionalista é extraída da
experiência europeia. E a experiência europeia é fundamentalmente
parlamentarista, na qual os Executivos surgem do Legislativo. No
caso brasileiro, não. Os governos surgem a partir da eleição presidencial, e os ministérios são discutidos a partir da Presidência.
O peso do Executivo é, portanto, muito maior do que no modelo
europeu. O governo Fernando Henrique Cardoso foi mais proporcionalista, numa característica diferente do modelo petista. Isso
acaba gerando conflitos e tensões dentro da coalizão. Mas convém refletir: há a regra de ouro proporcionalista a ser observada,
mas igualmente é preciso olhar para as características do partido
e sua necessidade de acomodar facções internas. Enquanto isso,
o PSDB é um partido que oferece muito mais delegação para suas
lideranças fundamentais. Participar do governo não é tão fundamental para os atores. É possível entender isso sem lançar mão
da ideia de mexicanização.
Alternância de poder é uma exigência democrática?

O terceiro ponto da análise diz respeito a enxergar na eleição
sucessiva de um mesmo partido um problema político, institucional, eleitoral e partidário. Basta fazermos certas comparações
com a experiência internacional para identificar a fragilidade do
argumento. O primeiro exemplo óbvio vem das realidades subnacionais, entre os quais São Paulo, dominado por muito tempo
pelo PSDB, é o caso mais bem-acabado. O que vale para o PT no
plano nacional não vale para o PSDB no plano estadual?
Convém comparar o caso brasileiro com outras experiências
nacionais. Lembremo-nos do exemplo do Partido Socialista sueco.
Ganhou a primeira eleição em 1933 e só foi perder a maioria em
1982. Foram mais de 50 anos no poder, vencendo eleições sucessivas. A democracia liberal japonesa foi mais longa ainda. Observando a experiência internacional, sobretudo a europeia, constatamos que a longevidade de um partido no poder é identificada
justamente nos países considerados democráticos, desenvolvidos,
politicamente avançados. Não estamos falando, portanto, de nenhum país pobre, com guerra civil, ditaduras sanguinárias. Para
circunscrever a análise à Europa, alternâncias sistemáticas caracterizam pouquíssimas experiências nacionais. França, Alemanha,
Itália, Escandinávia, em quase todos os países houve pouca alternância. Talvez a única exceção consistente tenha sido a inglesa,
se formos mais rigorosos. E mesmo na Inglaterra, isso se deu até
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Margaret Thatcher, que ficou 11 anos, John Major, outros sete, até
aos trabalhistas, que ficaram 13 anos. Portanto, os ingleses também acabaram copiando o padrão europeu de governos longos.
É preciso reconhecer, no entanto, o caso dos Estados Unidos, de
grande alternância no Executivo. Mas se pegarmos a experiência
legislativa, os democratas ganharam as eleições para o Congresso
nos anos 1930, perderam no curto período pós-Roosevelt, voltaram a vencer e só perderam a maioria em 1994. Ou seja, num país
em que o Congresso é uma espécie de instituição governativa, os
democratas liderraram por quase 40 anos ininterruptos. Os republicanos, de 1994 para cá, recuperaram a maioria na Câmara. É
um dado emblemático, pela força do legislativo norte-americano.
Em síntese, o receio da longevidade também não encontra eco
na experiência internacional. O que leva a uma pergunta fundamental: na democracia, nos preocupamos com a alternância de
poder de fato ou com a possibilidade de alternância? Se temos
ritos democráticos continuados, com eleições livres e idôneas, se
temos um processo eleitoral autêntico, com as urnas expressando
a vontade da maioria dos eleitores, se as liberdades de associação e de expressão estão sendo respeitadas, qual o problema da
longevidade de um partido no poder?
Não convém aqui esmiuçar os fundamentos da democracia.
Mas uma definição simples e incontroversa inclui necessariamente
a noção segundo a qual o governo tem de ser responsivo à vontade da população. E a fase eleitoral é fundamental nessa situação. Somente nas teorias mais radicais o processo eleitoral é uma
fraude em seu conjunto. Nessas teorias, a democracia tradicional
é decadente e as instituições representativas, ineficazes. As teorias deliberativas contemporâneas, no entanto, tentam repensar
o governo representativo, incluindo as instituições representativas como participantes e fundamentais do processo democrático.
Mantêm a tradição de que o governo, se eleito, tem de responder
à vontade de quem o elegeu. Algumas teorias políticas defendem
que isso não é possível, uma vez que o eleitorado não tem vontade e não sabe o que quer. Refiro-me a teorias liberais, baseadas
na rational choice, nas teorias cíclicas de democracia, de escolhas
majoritárias. Essas tentam provar que não procede a ideia de que
um governo faz aquilo que a maioria espera. Mas as teorias democráticas defendem essa premissa.
Se estamos de acordo em relação a essa premissa, o que é importante a um governo eleito é que seja autêntico como resultado
eleitoral. Portanto, que seja a expressão da vontade do eleitor. Que
seja escolhido pela regra vigente. Que esteja respondendo satisfatoriamente aos desafios da agenda. A sociedade se manifesta em
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relação a isso, daí a importância do mecanismo eleitoral. É preciso
que o sistema exiba uma forma de fazer com que as escolhas do
governo expressem os anseios de agenda da sociedade.
As clientelas importam

A despeito de seus graves problemas de argumento, a imagem
da mexicanização nos leva a reflexões sobre o processo político
brasileiro, e, certamente, uma delas é sobre a noção de que os
políticos estão de olho exclusivamente nas suas eleições. Nesse
caso, tem-se a premissa de que governos “populistas” sempre
recorrem a políticas “eleitoreiras”, e não para o interesse público. Durante as décadas de 1970 e 1980, observou-se na literatura de ciência política a noção de ciclos econômicos e eleitorais.
Foi uma literatura que explodiu naquele momento e deixou um
bom legado. Diversos autores a incorporaram a suas pesquisas,
produzindo resultados fantásticos em política e economia política comparada. Foram análises feitas não em países atrasados,
mas com base na realidade dos países centrais. A teoria dizia que
governos democráticos precisam, para sua eleição, do apoio da
população que compõe o eleitorado. Com isso, esses governos
manusearão a economia de forma a obter os maiores dividendos
eleitorais possíveis. Assim, em períodos eleitorais a economia seria
estimulada a aumentar a renda disponível e o emprego, criando
pressões inflacionárias importantes. Logo em seguida ao período eleitoral, informava essa mesma teoria que o governo seria
obrigado a usar instrumentos ortodoxos para conter a pressão
inflacionária decorrente da política anterior, gerando distorções
graves na economia. Afinal, a economia estaria sempre funcionando a uma taxa de desemprego abaixo de sua taxa natural. Isso
acabaria criando ineficiência alocativa, sinalização errada para os
agentes econômicos e inflação. Os instrumentos tinham de ser
mais duros a cada período eleitoral, com consequências ainda
mais graves para a economia.
Ocorre que essa teoria foi produzida no momento em que
os países centrais exibiam dificuldades no manejo da economia,
com crise do petróleo e decadência do keynesianismo, que tinha
uma leitura muito ingênua da relação entre política e economia.
O keynesianismo via o decisor como neutro, puro, que apenas
observa os sinais da economia e toma suas decisões, sem perceber que o decisor está tomando suas decisões ao sabor do
movimento econômico e eleitoral. Mas o laboratório empírico a
partir do qual esses estudos se desenvolveram foram os países
centrais. Seria o mecanismo da política econômica dos países
democráticos.
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Algumas análises criticaram essas teorias dos ciclos das políticas
econômicas, porque elas pressupunham que não havia diferença
entre os partidos. Ou seja, todos se comportavam da mesma maneira. Uma vez no poder, os governos, independentemente dos
partidos, trabalhariam para estimular a economia em períodos
eleitorais. Todos os políticos seriam oportunistas e se comportariam dessa maneira. As teorias foram se sofisticando e começaram
a mostrar importantes diferenças entre os países. As diferenças
resultariam de diferentes predomínios de governos no Executivo
e no Legislativo, podendo ser vistas sincronicamente diferenças
entre os países e diacronicamente no mesmo país ao longo do
tempo. Em outras palavras, partidos diferentes ocupando o governo fazem coisas diferentes e respondem à economia de maneira distinta. Existem ciclos econômicos e eleitorais, economia e
eleições estão interligadas, há impacto direto de políticas sobre
os resultados eleitorais, e assim é na democracia. Mas partidos
apresentam respostas diferentes. Países enfrentam problemas diferentes e eleitores responderão a essas diferenças.
Essa digressão é necessária porque remete ao lugar que o PT
tem cumprido na trajetória política e econômica do Brasil. Não há
como negar o fato de que o PT tem ocupado um espaço político
que, na experiência europeia, foi ocupado pelos países socialistas e
social-democratas. Assistimos na América do Sul à vitória eleitoral
de diversos partidos de esquerda e centro-esquerda. A realidade
da região mostrou questões distintas daquela enfrentada pelos
partidos de esquerda do pós-guerra. O sueco foi bem-sucedido
na década de 1930. O Partido Trabalhista inglês só ganhou no
pós-guerra. O SPD (Partido Social-Democrata) alemão demorou
mais um pouco, só vencendo nos anos 1970. O austríaco, na década de 1960. O Partido Socialista francês em 1980. O espanhol
também na década de 80. Ou seja, as experiências social-democratas existirão em momentos distintos, com problemas e agendas distintos. A realidade dos anos 80 enfrentada pelos franceses
e espanhóis, em plena crise do petróleo, é diferente daquela dos
suecos, na década de 30. Tanto que suas respostas são diferentes.
François Miterrand até tentou ser intervencionista clássico, mas
precisou reverter e realizar privatizações. Felipe González venceu
algumas eleições, mas num contexto diferente do contexto clássico da social-democracia.
O caso latino-americano apresenta um contexto igualmente
diferente, de crise do neoliberalismo. O traço comum, que está
na raiz da social-democracia, cujo ator principal no Brasil acabou
sendo o PT, é a percepção em torno da politização do processo
econômico e social. Ou seja, a convicção de que o governo tem
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de estar presente. A visão social-democrata exibe dificuldades de
separar o âmbito do privado e do público, o âmbito da economia
e da política. Trabalha com a noção de que o Estado deve estar
presente, administrando e gerindo o processo econômico e social.
Trata-se de uma ideia que remete à questão da mexicanização:
a noção de que a política partidária toma conta da sociedade, o
modo de enxergar cooptação naquilo que, na verdade, é uma
maneira de a social-democracia encarar o processo econômico
e social. É o primado da política. A perspectiva liberal apresenta
uma visão mais segmentada, com insulamento burocrático, racional, sem influências políticas sobre o mundo privado. Nessa
visão, cabe ao político trabalhar os incentivos e dar as garantias
necessárias para que as pessoas se organizem a fim de produzir
benefícios para a sociedade. As pessoas serão capazes de produzir benefícios se o governo criar incentivos e fazer valer as regras.
Essa diferença filosófica fundamental está presente num debate
secular e continua, independentemente das conjunturas a partir
das quais os partidos social-democratas vão conquistando governos. E está presente no Brasil.
Há uma tradição liberal no país que pensa o processo políticopartidário com um diagnóstico ruim, marcado pela fraude, pela
desinformação política, pela relação doentia entre os eleitores
e suas lideranças, pela crítica às instituições representativas. Foi
uma tendência que marcou a trajetória do pensamento político
brasileiro. Vem daí toda a tradição dos autoritários, que partiram
do diagnóstico negativo do processo brasileiro, no qual o regime
representativo se estabelece numa sociedade despreparada para
recebê-lo, criando uma distorção na condução do Estado. Existe
uma inércia no imaginário brasileiro, exemplificada na dificuldade
do país de encarar a realidade brasileira como uma democracia
nova, pujante, com mudanças na própria cultura política do eleitor. Além dessa inércia imaginária, o outro problema é próprio
da concepção liberal de como se devem conduzir os negócios e
como conduzir o Estado e a burocracia.
Como ressaltado, a politização de todo o Estado marca a experiência internacional social-democrata. Onde os partidos socialdemocratas são mais fortes há uma partidarização do Estado. No
caso austríaco do pós-guerra, por exemplo, observou-se inclusive
um acordo prévio de ocupação das estatais, um pacto constitucional entre a direita e a esquerda antes mesmo das eleições. É como
se antes dos resultados eleitorais, direita e esquerda dividissem
os cargos da Petrobras. A mesma coisa na Escandinávia, onde os
partidos participavam da negociação em torno da ocupação do
Estado. Há um lado problemático dessa partidarização, claro, o
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que não impediu que o país avançasse no sentido de conquistas
importantes. Não há um entendimento de que os interesses partidários vão influir na capacidade dessas empresas de alcançar
resultados. Ao contrário, elas estarão respondendo mais fidedignamente ao interesse das clientelas.
Nos países em que os partidos de direita dominam, a visão de
insulamento burocrático está mais presente. Há uma despartidarização das burocracias. Mas convém ressaltar: os técnicos também
têm viés. Só não existe a necessidade de os técnicos serem membros do partido, mas eles são formados em escolas, universidades,
institutos com valores adequados aos valores fundamentais desses
partidos de direita. Portanto, há um entrosamento implícito. Não
há preocupação, por parte desses partidos, em delegar. Para um
político conservador, não há problema num burocrata que se acha
puramente técnico. É um problema para o partidário de esquerda.
Os quadros da esquerda são quadros partidários, formados nos
sindicatos, no partido e nos movimentos sociais. Sua expertise
vem da luta política. A elite da direita é formada na universidade
e é apartidária. A expertise dela vem de outro lugar, das suas próprias posses, da sua autonomia. Não é coincidência a cultura do
insulamento burocrático nos países onde os partidos liberais são
mais fortes, como EUA, Inglaterra e Alemanha. O processo político
brasileiro precisa ser lido à luz dessa evolução. Aqui há os mesmos
elementos fundamentais que os países liberais: eleições, economia
de mercado, industrialização, grupos de interesse, como grandes
empresas e sindicatos. Mas a experiência histórica vai definindo
uma trajetória específica para cada país.
Sindicatos menos importantes

Hoje os movimentos sociais, por exemplo, são muito importantes, diferentemente da época de ouro da social-democracia,
quando os sindicatos eram a principal referência. Pensemos num
autor relevante, como Karl Polanyi. Ele se refere a dois princípios,
o do mercado e o da autoproteção da sociedade. Vários sociólogos vão mostrar, a partir dele, as diferentes fases – das liberdades
civis às políticas e, em seguida, os direitos sociais. Trata-se de uma
visão chapada do processo de organização dessa grande civilização ocidental, com democracia, economia de mercado e algum
controle via política social. É como se fosse uma coisa só. Ignorase que o processo vai se dar conforme o processo político, a força
do partido no poder, a articulação com os sindicatos. Depende,
portanto, de uma série de fatores para dizer até que ponto do
Estado do Bem-Estar pode avançar, até que ponto a igualdade
se implanta e até que ponto o mercado é dominante. A experi-
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ência norte-americana é completamente diferente da portuguesa, enquanto a Suécia se estabelece num momento de crise do
capitalismo, com grande recepção do pensamento de Keynes. Os
suecos criaram um modelo próprio, o modelo Rehn-Meidner, não
um modelo keynesiano. As experiências da França e da Espanha
são diferentes da experiência sul-americana no fim dos anos 1990
e início dos anos 2000. A maneira como ocorre e os resultados
dependem do processo político.
É nesse sentido que os sindicatos hoje têm menos força do
que tinham na época de ouro da social-democracia, como principal força de articulação com a sociedade. Isso foi verdadeiro nas
experiências iniciais do pós-guerra, já não foi mais na experiência
francesa e espanhola e é muito menos hoje. O que caracteriza o PT
não é apenas o sindicato, mas a sua força nos movimentos sociais.
A atual dificuldade da social-democracia europeia tem muito a ver
com isto: lidar com uma nova morfologia social, algo em que o PT
está sendo bem-sucedido. Todo esse reclame da mexicanização,
de aparelhamento e de cooptação do movimento social é resultado de uma experiência bem-sucedida no mundo pós-fordismo,
em que os sindicatos eram a principal forma de articulação com
a política. Hoje Aécio Neves vem tentando rearticular, ou articular, o PSDB com os sindicatos. Mas os sindicatos são a parte pequena dessa história. A vida familiar se reestruturou. Na Europa,
principalmente, não há mais o trabalhador clássico, em que o pai
de família era trabalhador e membro do sindicato, e a mulher era
dona de casa. O provedor, pai de família, era o grande ator político.
Hoje isso foi quebrado, o que pluraliza as relações políticas. Essa
é uma tensão pura no caso do PT. As mulheres e outras minorias
se relacionam pessimamente com o PT. Mas mesmo dentro dessa
tensão, o partido é relativamente bem-sucedido na manutenção
dessa articulação com sindicatos e movimentos sociais.
> O articulista é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da UERJ.
fsantos@iesp.uerj.br
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moralismo e alienação das classes médias
(ontem e hoje)

guerreiro ramos
cientista social
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ste artigo foi escrito pelo sociólogo Alberto Guerreiro Ramos e publicado no primeiro semestre de 1954. Em agosto daquele ano, o

calvário de Getulio Vargas chegaria ao fim, encerrando uma crise política deflagrada já na partida de seu governo, três anos antes. Contra
Getulio, a composição liberal-conservadora composta pela ruidosa
oposição ao governo, liderada pela UDN, o Exército, boa parte da imprensa e a esmagadora maioria da classe média brasileira de então –
aquela que nutria um ódio ao presidente tão singular quanto implacável.
(Uma união de esforços que levou Getulio ao suicídio, quase impediu
Juscelino Kubitschek de tomar posse, conduziu Jânio Quadros à renúncia – aproveitando-se da maluquice do presidente –, tentou impedir a
posse de João Goulart.)
Baiano de Santo Amaro da Purificação, comprometido com o nacionalismo e a modernização da sociedade e do Estado brasileiro, engajado no projeto varguista, Guerreiro Ramos disseca no artigo a estratégia moralista antigetulista, enxergando naquele moralismo uma
tentativa de desmobilização de seus avanços sociais e de afirmação da
inautenticidade do Estado e do governo.
Guerreiro Ramos sempre foi figura controvertida no campo da sociologia e da política brasileira. Enfrentou, discordou, brigou, polemizou
com diversas figuras, entre as quais Gilberto Freyre, Arthur Ramos, Costa
Pinto, Florestan Fernandes e tudo o que mais se enquadrava naquilo
que chamou de sociologia enlatada – a cópia de manuais estrangeiros de interpretação da realidade sem qualquer correspondência com
a realidade nacional.
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ontra essa sociologia importada, ou consular, a sociologia
engajada pregava uma sociologia nacional, emergida de um

esforço coletivo voltado para a construção de caminhos, pesquisas
e procedimentos dos homens de ciência em relação aos processos
político, social e econômico singulares do Brasil. A ideia: a desmistificação das explicações copiadas que estavam cristalizadas nos
debates acadêmicos. A literatura sobre o negro, por exemplo, tentativa aplicar as teorias europeias e norte-americanas à realidade
brasileira, sublinhava Guerreiro Ramos. Nesse plano, revelava-se
uma espécie de nostalgia cívica: ah, se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses...
No artigo em questão, tão relevante quanto a sua contribuição
ao entendimento daqueles meses turbulentos é a constatação de
que sua releitura, décadas depois, pode escancarar a repetição
da farsesca história vivida pelo Brasil: a genialidade de Guerreiro
Ramos é trazida aos olhos dos tempos recentes, nos quais o país
assistiu, assombrado, aos embates entre uma imprensa raivosa e
uma oposição atônita contra o governo Lula e seus aliados.
O texto a seguir pode ser lido como adequação aos confrontos
nascidos do ódio conservador – e moralista – antilulista. Sugestão:
suprimam-se as referências ao Exército, substitua-se Getulio por
Lula, dispensem-se expressões e conceitos mais datados, como
burguesia e proletariado, e se terá uma pedagógica interpretação adaptada ao presente. Uma sociologia para qualquer tempo.
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As campanhas de moralização
Um dos fatos mais característicos da vida
pública brasileira, nos últimos meses, é a exacerbação e proliferação dos movimentos que
se constituem sob a bandeira da recuperação
moral. Como veremos a seguir, tais movimentos, dentro de certas condições, constituem,
independentemente de suas vinculações de
classe e de grupo, uma sadia manifestação de
inconformismo político ou de ortodoxia moral,
e, a despeito da alienação que grava todas as
manifestações de moralismo político, são um
importante fator para a manutenção da vitalidade social. Não é disto que se trata, porém, no
atual caso do Brasil. As campanhas de moralização que ora se processam não são fenômenos corretivos marginais. São movimentos que
adquirem uma intensidade e uma extensão de
grande proporção, a ponto de se constituírem
na forma mais importante e ativa de oposição
ao governo (omitida a oposição ademarista, que
é velada), passando as campanhas de moralização a se substituir, como instrumento de ação,
ao principal partido oposicionista brasileiro — a
UDN — e provocando efeitos de tanto alcance quanto o recente golpe branco desfechado
pelas altas patentes do Exército.
Cronologicamente, o atual surto de moralismo se originou na luta travada contra o
jornal Última Hora e seu grupo. Convertido
em escândalo nacional o “caso Última Hora”,
através de uma polêmica em que os adversários do referido vespertino mobilizaram, para
a luta, todos os recursos publicitários do país,
coligando a imprensa, o rádio e a televisão,
transformou-se, igualmente, esse escândalo,
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no maior problema brasileiro. Com isto, formou-se o clima para o moralismo. Todos os
problemas nacionais foram transferidos para
o plano moral. E nesse plano, polarizados em
termos de mal e de bem absolutos. Tudo o que
estava ligado a Última Hora se transformou
em mal absoluto. Tudo o que lhe era adverso,
em bem absoluto.

C

hegadas as coisas a esse ponto, resultou,
como um efeito inevitável, que os fatos

originários da polêmica perderam importância, a dinâmica do movimento de moralização
ultrapassando o seu objeto imediato ou aparente. Não interessava mais o fato de o jornal
Última Hora, transferido para o controle de
outro grupo, haver liquidado suas obrigações
com o Banco do Brasil, assim atendendo ao que
constituíra o motivo inicial do protesto. O que
agora se impunha, para a campanha moralista,
era a moralização de todo o país, entendida,
naturalmente, segundo as normas fixadas pelos próprios moralizadores. Daí a formação de
outros movimentos, como a “Aliança Popular
contra o Roubo e o Golpe”. Daí o indefinido
alargamento dos propósitos moralizantes, que
passaram a visar a deposição do Sr. Getulio Vargas — considerado fonte de todos os males do
país, causa de todas as corrupções e ameaça
permanente à legalidade — e lograram conduzir
as Forças Armadas a deslanchar um verdadeiro
golpe branco no presidente da República, que
só se mantém no governo em razão das dificuldades que experimentaram os chefes militares
para promover sua substituição, sem alterar o
regime constitucional, mas que ficou, praticamente, prisioneiro em palácio.

I N S I G H T

Percorreram, assim, as campanhas de moralização, no espaço de alguns meses, um imenso caminho. Originadas no nível moral da luta

INTELIGÊNCIA

O

que seja o bem e o mal é coisa que,
em abstrato, interessa pouco ao mo-

ralismo. Conforme as condições de espaço e

privada entre dois jornais, e acompanhadas, de

tempo, o moralismo tem caráter dogmático

início, por um reduzido público, que seguia as

ou relativista. Mas o moralismo de que es-

peripécias da polêmica como um espetáculo

tamos cogitando não é o filosófico, e sim o

divertido, lograram se transformar num estado

político, embora essas duas formas tendam

de espírito de âmbito nacional, instrumentado

a se associar. Para o moralismo político, cha-

por forças poderosas e já agora, em virtude

mado a optar em condições concretas, não

do golpe desfechado pelas altas patentes do

importam, todavia, os problemas axiológicos

Exército contra o Sr. Getulio Vargas, exercem,

e gnoseológicos do moralismo filosófico. As

quase abertamente, o controle do país.

definições do bem e do mal, em concreto, se
fazem, quanto à forma, segundo as crenças

Manobras pequeno-burguesas

vigentes e quanto ao conteúdo, segundo
os interesses da classe, dos grupos ou das
pessoas. O que empresta ao moralismo a

As campanhas de moralização são um fenô-

sua fisionomia particular, porém, é o fato de

meno tipicamente pequeno-burguês. A pequena

implicar, essencialmente, o desconhecimen-

burguesia, sobretudo a partir da mecanização

to das motivações reais que conduziram a

do capitalismo, é a classe que manobra os meios

determinada opção. As ações são apresen-

de produção sem ter a propriedade deles. O

tadas como praticadas por serem boas em

que caracteriza as classes médias, portanto, é

si mesmas e em função do bem absoluto e

seu status. O pequeno-burguês é um proletário

não porque atendam aos interesses do agen-

com status assemelhado ao do burguês. Essa

te. Daí a necessidade de transportar todas

dependência para com o status constitui, psi-

as coisas para o plano moral, uma vez que,

cossocialmente, um poderoso condicionamento

supostamente, todas as opções seriam uma

para uma visão idealista do mundo, no sentido

escolha entre o bem e o mal.

marxista do termo. Em outras palavras, consti-

Essas características gerais do moralismo,

tui um estímulo para acreditar que a vontade é

acima indicadas, não bastam, todavia, pa-

o fundamento único do ser. As coisas são isto

ra explicar o surgimento e o êxito das atuais

ou aquilo porque alguém assim as quis. Assim

campanhas de recuperação moral. Tanto mais

sendo, as coisas serão boas ou más conforme

que, na mais superficial análise das forças que

sejam o produto de uma vontade honesta e

promovem ou ajudam essas campanhas mo-

esclarecida, ou de seu oposto. Tudo depende,

ralistas, verifica-se que por trás delas não se

portanto, de os homens que dirigem os acon-

encontram apenas pequeno-burgueses, mas

tecimentos serem bons ou maus. Tal é o fun-

todo um setor da burguesia brasileira — o

damento do moralismo.

mais influente e ativo — que é o comércio.
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nalisando-se as condições e causas do

fossem igualados aos salários operários. Ade-

atual êxito do moralismo, no Brasil, veri-

mais, a classe média, particularmente as cama-

fica-se, no que diz respeito às primeiras, que

das superiores, tem uma noção muito clara de

elas se relacionam com o crescente desajusta-

que seu problema econômico não é resolúvel

mento material e espiritual das classes médias

mediante simples aumento de ordenados, e

diante da situação econômico-social do país

sim através de uma efetiva contenção do pro-

e da política do Sr. Getulio Vargas. Confor-

cesso inflacionário, ou, pelo menos, através

me o havíamos previsto, o Sr. Getulio Vargas,

de uma equitativa distribuição, entre as clas-

a despeito de por duas vezes (1930 e 1937)

ses sociais, dos ônus da inflação. A crescente

dever às classes médias a conquista do poder

perda de poder aquisitivo e a manutenção de

ou sua permanência no mesmo, subestimou

um regime econômico com todo o peso da

a importância dessa classe e a necessidade

inflação sobre os rendimentos fixos, portan-

de satisfazer suas exigências mínimas. Eco-

to, suscitaram uma profunda indisposição da

nomicamente, a pequena burguesia — parte

pequena burguesia contra o governo.

da qual havia votado em 1950 no Sr. Getulio

Essa indisposição econômica foi agravada

Vargas — se indispôs com o governo confor-

pela orientação que vem adotando a política

me se veio acentuando o descompasso en-

ostensiva do Sr. Getulio Vargas e pelas contra-

tre os ordenados da classe média e o custo

dições que a caracterizam. Enquanto, de 1930

de vida. Enquanto os salários do proletariado

até 1942, o Sr. Getulio Vargas fez uma política

urbano, embora com atraso em relação aos

de classe média, no curso de seu atual governo

preços, foram tendo reajustamentos parciais,

procurou atender, simultaneamente — e quase

os ordenados da classe média permaneceram

sempre contraditoriamente — ao patronato e ao

estacionários. É certo que durante o atual go-

proletariado, predominando, durante o primeiro

verno Vargas já houve um reajustamento do

Ministério, a política patronal (a longo prazo,

vencimento dos servidores públicos, civis e

o Plano Lafer; a curto prazo, as facilidades de

militares. Mas esse reajustamento beneficiou,

crédito dadas pelo Sr. Jafet) e, no atual Ministé-

quase exclusivamente, as camadas inferiores

rio, a política proletária (formação de uma CGT,

da classe média, hoje semiproletarizadas. E

defesa de greves, elevação do salário-mínimo).

é justamente nessas camadas que persiste a

Na primeira fase do governo, a classe média

popularidade do Sr. Getulio Vargas (em con-

sofreu as restrições econômicas ditadas pela

corrência com a do Sr. Ademar de Barros), en-

política Lafer, sem se beneficiar das facilidades

quanto a hostilidade contra o mesmo se faz

propiciadas pelo Sr. Jafet, e sem nem menos

sentir especialmente nas camadas superiores

ter a compensação espiritual de se sentir par-

da classe média. Nesse sentido, é sintomático

ticipando de um sério e inteligente esforço

o fato de uma das mais sérias reivindicações,

de desenvolvimento econômico. O governo

Ilidas no memorial dos coronéis, ter sido a de

aparecia, aos seus olhos, sob o contraditório

não se permitir que os vencimentos militares

aspecto de um implacável mecanismo arre-
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cadador, avaro na fixação dos vencimentos,

média, a burguesia, notadamente a burguesia

e de um benevolente favorecedor de grupos,

mercantil, não é moralista por convicção. O

para os quais distribuía benesses e facultava

sentimento burguês da vida repousa sobre a

negociatas de que se achava excluída a clas-

propriedade dos meios de produção e conduz,

se média. Daí o ressentimento que facilmente

como ocorre com o proletariado que atinge

pôde ser despertado contra o grupo Wainer,

ao nível da autoconsciência, a uma visão rea-

apresentado como o protótipo dos beneficiá-

lista do mundo. Dá-se, apenas, que o realismo

rios de escandalosos favores governamentais.

burguês é psicológico, enquanto o realismo

N

operário é sociológico. Reduzido à condição

a segunda fase do governo, a atual, a

de máquina que aciona máquinas cujo traba-

classe média, sempre mais angustiada

lho é uma coisa que se compra e vende, como

economicamente, depara-se com um gover-

as coisas que dele resultam, o proletariado,

no que lhe parece como só se interessando

na medida em que vence o entorpecimento

pelo proletariado, que procura arregimentar

mental de sua condição e atinge um razoável

para fins eleitorais, em nome de princípios e

nível de consciência, concebe o mundo em ter-

segundo processos que se lhe afiguram subver-

mos realistas, mas orienta o seu realismo em

sivos. Educada pelas tendências fascistas da era

termos sociológicos, porque a sua experiência

40, tradicionalmente hostil ao proletariado, do

pessoal é a da inanidade do indivíduo e a da

qual se sente psicológica e socialmente tanto

sua dependência para com o meio social. Di-

mais afastada quanto mais, economicamente,

versamente, a burguesia, cujo realismo decorre

dele se está aproximando, a classe média vê o

da consciência do poder condicionante das

governo agitar as mesmas bandeiras que, anos

coisas, desenvolve o seu realismo em termos

atrás, eram consideradas subversivas e contra

psicológicos, porque sua experiência pessoal é

as quais o mesmo Sr. Getulio Vargas, em 1937, a

a da manipulabilidade dos negócios e da me-

convocou para lutar, instituindo o Estado Novo.

dida em que esses dependem da capacidade

Tais condições, portanto, conduzem a classe

individual ou das oportunidades favoráveis. Tal

média, material e espiritualmente, a se divorciar

psicologismo se desenvolve especialmente na

do Sr. Getulio Vargas e postar-se em atitude

burguesia mercantil, em que o negócio surge

hostil ao mesmo. Isoladamente, porém, essas

desligado do processo de produção das coisas,

condições não seriam bastantes para provocar

enquanto a burguesia industrial contrabalan-

o êxito tão rápido e generalizado das campa-

ça sua experiência da manipulabilidade dos

nhas de moralização. O que causou esse êxito

negócios pela sua dependência para com os

célere e amplo foi o apoio dado pelas forças

fatores de produção. É sintomático dessa di-

latifúndio-mercantis, especialmente por essas

ferença o psicologismo da economia inglesa,

últimas, aos movimentos moralistas (financia-

calcada sobretudo numa experiência comercial,

mentos, imprensa, rádio, televisão).

e o sociologismo da alemã, produto de uma

Diversamente do que se passa com a classe

experiência principalmente industrial.
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Ora bem, esse realismo da burguesia, e sua

De um lado, porque o Sr. Oswaldo Aranha, em

variante psicologista da burguesia mercantil,

boa hora, corrigiu os excessos mercantilistas

que é o setor liderante da burguesia brasilei-

de seu plano, restaurando a seleção governa-

ra, não conduziriam a burguesia a exprimir,

mental para os investimentos essenciais. De

em termos moralistas, seu antagonismo ao

outro lado, porque, à medida que se aproxi-

governo. Por que o faz? A explicação desse

mam as eleições de outubro, a política do Sr.

fato dá-nos a chave final para compreender

Getulio Vargas passou a se caracterizar por su-

a infraestrutura das atuais campanhas de mo-

as tendências trabalhistas. Confirma-se, assim,

ralização. Essa explicação é muito simples e se

e se consolida, a oposição dos interesses da

resume em duas palavras: estratégia e tática.

burguesia mercantil para com a política do Sr.

A

Getulio Vargas. Ora, a burguesia mercantil, de
burguesia mercantil, para a qual as origens

todas as classes brasileiras (entendido o termo

populares da eleição do Sr. Getulio Vargas

em sentido restrito) é a que tem maior cons-

já constituíam uma ameaça, colocou-se, como

ciência de seus interesses, a que se encontra

classe, contra o governo, a partir do momen-

melhor organizada para defendê-los e a que

to em que, durante o Ministério precedente,

dispõe de mais recursos para os fazer valer. Essa

caracterizaram-se as intenções dirigistas e in-

é, sem dúvida, a razão pela qual a burguesia

tervencionistas da atual administração. Não

mercantil, a despeito do extraordinário surto

importa o fato de que o Sr. Jafet, pelo Ban-

de industrialização do país, tem conseguido

co do Brasil, tenha proporcionado excelentes

se manter na liderança social, reduzindo a bur-

negócios a diversos e importantes grupos da

guesia industrial, contra os próprios interesses

burguesia mercantil. Os beneficiários, e seus

desta, à posição de caudatária do comércio.

grupos, individualmente, ficaram solidários

Assim equipada, a burguesia mercantil pôde

com o governo, enquanto este os favoreceu.

levar adiante, com grande êxito, seu esforço

Como membros da classe, porém, participa-

de neutralização e de desmoralização do go-

ram da mesma hostilidade geral da burguesia

verno, esforço esse que culminou com o golpe

mercantil contra o governo porque o dirigismo

branco dos coronéis (atrás dos quais agiu um

e o intervencionismo econômico deste cons-

grupo de generais) e está agora orientado para

tituía um obstáculo para suas pretensões de

a definitiva deposição do Sr. Getulio Vargas.

lucro incontrolado.
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Não podia o comércio, todavia, lutar contra

Inaugurada a segunda fase do governo

o governo em nome de seus verdadeiros inte-

Vargas, com o atual Ministério, a burguesia

resses. Estrategicamente, impunha-se à bur-

mercantil, no primeiro momento, manifestou-

guesia mercantil conquistar o apoio de uma

se muito favorável à nova política econômica

classe combativa e influente, utilizando-a como

instituída pelo Sr. Oswaldo Aranha, em nome

massa de manobra. Essa classe só podia ser a

do liberalismo e da liberdade de comércio. Foi

pequena burguesia. Taticamente, era indispen-

de curta duração, no entanto, este entusiasmo.

sável utilizar os apelos que fossem capazes de
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mobilizar as massas pequeno-burguesas, e de

os controles governamentais em nome de um

levantar, especialmente, a adesão do setor mi-

suposto direito natural à liberdade de comércio,

litar da classe média. Essa tática só podia ser

impunha-se a necessidade de emprestar à luta

o moralismo. E aí se encontram as razões pro-

contra o dirigismo estatal a aparência de uma

fundas da ativa participação da burguesia mer-

reivindicação moralista contra a corrupção dos

cantil nos movimentos de recuperação moral,

agentes do poder público. Outra não é a razão

participação essa que poderia, à primeira vista,

pela qual a burguesia mercantil, através da im-

causar uma natural estranheza, ante o paradoxo

prensa — de que ela tem o absoluto controle,

de a bandeira da moralidade ser desfraldada

por ser a principal fonte de publicidade —, tem

pelos comerciantes. Atrás desse moralismo, no

procurado generalizar a teoria da “corrupção

entanto, o comércio defende propósitos mui-

do Estado”, a fim de obrigá-lo a suspender to-

to realistas e imediatos. Evidentemente, como

das as formas de controle e de intervenção na

sempre ocorre em tais circunstâncias, grande

economia.

parte, senão a maioria da burguesia mercantil,
não tem perfeita consciência de sua própria du-

moralismo e alienação

plicidade nem se dá conta de que o moralismo
que professa, para se opor ao governo, e que

Decorre o moralismo, como já se indicou, de

não professa nos seus próprios negócios e nas

uma concepção idealista do mundo, segundo

suas demais atividades, é um instrumento ide-

a qual a vontade é o fundamento do ser, ra-

ológico a serviço dos próprios interesses. Isso

zão pela qual as relações sociais dependeriam

não importa. O que importa é a verificação a

das decisões individuais dos dirigentes. Daí a

que se chega, mediante uma análise objetiva

transposição de todas as coisas para o plano

dos fatos, de que, ao se mobilizar contra a Ce-

moral e seu julgamento em termos de bem e

xim (Carteira de Exportação e Importação do

de mal. Daí, por outro lado, a recíproca de que

Banco do Brasil), sob a alegação de que esta

toda visão moral das ações humanas se deve

era um mecanismo de corrupção do governo,

processar em termos moralistas, ou seja, em

o que realmente importava ao comércio não

termos de bem e mal absolutos.

era a corrupção daquele órgão — corrupção,

Não é este o local para se criticar, teorica-

aliás, somente possível porque dela era agente

mente, o moralismo político. Limitemo-nos a

e beneficiário o próprio comércio. O que im-

salientar que, do ponto da sociologia do co-

portava, para o comércio, era a extinção dos

nhecimento, o moralismo político representa

controles governamentais, era o livre acesso

uma superestrutura ideológica de classe média.

aos saldos cambiais da exportação, de sorte

Considerado no mérito de suas postulações,

a permitir lucros maiores e mais fáceis. E co-

o moralismo político sofre as limitações de-

mo hoje não seria mais possível — a despeito

correntes do idealismo de seus pressupostos,

das desesperadas tentativas que se vêm fazen-

ignorando o que Scheler denominava condi-

do para restaurar o liberalismo — combater

cionamentos reais da vida social.
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a verdade, como pressentem os mora-

parcial justificação, na medida em que acusam

listas, as relações políticas apresentam,

a inautenticidade da ação político-administra-

também, uma dimensão moral e não podem

tiva do governo. Sejam quais forem os pres-

ser julgadas sem referências a essa dimensão.

supostos ético-filosóficos à luz dos quais se

A esse respeito, contudo, há que fazer duas

considere a ação político-administrativa do

importantes ressalvas à colocação moralista

atual governo, é inegável, no puro plano da

do problema. A primeira diz respeito à fun-

sociologia moral, que tal ação, de um lado, é

damentação dos fatos políticos. Diversamente

suscetível de críticas, no sentido de que per-

do que julgam os moralistas, os fenômenos

mite, e às vezes enseja, atos de favorecimento

políticos não se originam, exclusiva ou mesmo

a pessoa ou grupos, contrariando princípios

principalmente, das manifestações da vontade

morais dotados de vigência média em nos-

individual, senão que de um sistema de causas

so país. De outro lado, ressalta, ainda mais, o

e condições dentro do qual a vontade indivi-

fato de que o governo padece de toda sorte

dual é apenas um fator e um fator em grande

de contradições, nas suas relações com os di-

margem condicionado. A segunda ressalva se

versos estratos da população e inclusive nas

relaciona com a valoração moral das manifes-

relações internas dos membros e órgãos do

tações da vontade. O elemento moral, nas re-

governo, uns com os outros. Tais fatos preju-

lações políticas, não constitui uma opção entre

dicam a autenticidade do governo, no sentido

o bem e o mal absolutos. O que é absoluto,

de afetarem a validade do seu poder e redu-

na opção moral, é a escolha entre fins que se

zirem, de muito, a eficácia de sua ação, assim

apresentam no mesmo plano de condiciona-

lhe retirando as condições de exemplaridade

mento, para a vontade, e a escolha de meios

e representatividade de que necessitaria para

que se apresentam no mesmo plano de eficácia

apoiar, num máximo de consenso, o exercício

possível, para a razão. Tanto os fins como os

de suas funções de comando.

meios, todavia, são condicionados. Esse condi-

Ocorre, todavia, que o moralismo, parcial-

cionamento, externamente ao agente, decorre

mente justificável nos limites acima referidos,

do sistema de crenças vigentes (condiciona-

é induzido a erro e se toma a si mesmo inau-

mento ideal), das condições econômico-físicas

têntico ao ignorar a imensa margem de con-

do meio social e natural (condicionamento real)

dicionalidade que limita a capacidade de au-

e das possibilidades de interferência (condi-

todeterminação do governo e ao presumir, de

cionamento pelo acaso). Internamente, o con-

um lado, que se devem aos erros ou à malícia

dicionamento resulta da estrutura psicofísica

do governo as limitações de que padece o

da personalidade do agente.

próprio governo e, de outro lado, que a sim-

Se examinarmos, à luz dessas brevíssimas
indicações, o objeto imediato e aparente das
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ples mudança de homens importaria numa
completa mudança da situação.

campanhas de moralização que ora se desen-

Na verdade, omitidas as variações indivi-

volvem no Brasil, veremos que elas têm uma

duais, que, numa visão macroscópica, perdem
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importância, a ação do governo, inclusive no

violar a ordem legal. Considerada em si mesma,

plano em que ela é suscetível de apreciação

a ordem legal é adjetiva e se limita a emprestar

moral, reflete condições reais e ideais a ele an-

valor jurídico à situação de fato vigente e ao

teriores e sobre as quais a vontade individual

equilíbrio de forças de que tal situação de fato

dos governantes nada pode fazer. As práticas

é expressão. O que há de grave nas manifesta-

de favorecimento indébito, que tanto escanda-

ções moralistas é seu caráter alienante. Pois, ao

lizam os moralistas, são o produto da política

investirem contra os governantes, sob o fun-

de clientela, que decorre do subdesenvolvi-

damento de que são viciosos e maus, e ao se

mento, que provém, por sua vez, do vigen-

proporem a substituí-los por outros, as classes

te regime de espoliação econômica. A falta

médias, ipso facto, deixam intactas as condições

de sistemática e de eficácia governamental,

mesmas em virtude das quais elas se encon-

que tanto fazem bradar contra a interferên-

tram material e espiritualmente desajustadas.

cia econômica do Estado, são o produto de

Por esse motivo, o moralismo só tem sentido

um Estado cartorial, que decorre do mesmo

para os que o manipulam taticamente, ou seja,

subdesenvolvimento, oriundo, igualmente, da

para aqueles que, estando realmente interessa-

atual economia de espoliação. Se é legítimo

dos em manter a situação vigente, ou seja, no

e socialmente proveitoso o protesto contra

fundo, um determinado regime socioeconô-

essas manifestações de inautenticidade go-

mico de produção, pretendem obter melhores

vernamental, tal protesto só tem sentido na

condições de usufruição de seus privilégios, ou

medida em que, partindo do diagnóstico da

assegurar a manutenção dos existentes.

inautenticidade do governo, se aprofunde até

As atuais campanhas de moralização, por-

as causas e condições dessa inautenticidade e

tanto, são, em última instância, um movimen-

tenda a promover as modificações estruturais

to pelo qual a burguesia mercantil se utiliza,

capazes de suprimir os fatores que a provo-

para seus próprios propósitos, do idealismo

cam. É justamente isso o que deixa de fazer o

das classes médias, alienando-as numa falsa

moralismo. Inconsciente dos fatores condicio-

revolução, cujo êxito importaria em consolidar

nantes do processo político, erige os sintomas

as condições que asseguram o predomínio da

em causas e dessa forma se restringe à crítica

burguesia mercantil e a espoliação das classes

individual dos governantes e de seus atos. Tal

média e proletária, com o inevitável agravamen-

é o motivo pelo qual, no caso brasileiro, to-

to da inautenticidade do Estado e do governo.

dos os males de que padece o país são atribuídos à malícia do Sr. Getulio Vargas, o que,
exasperando-se o clima moralista, conduziu

* Transcrito de Cadernos de Nosso Tempo, 2 (2): 150-

ao propósito, parcialmente realizado, de se

9, jan./jun, 1954. Republicado em Simon Schwartzman,

destituí-lo ilegalmente do poder.

editor, O Pensamento Nacionalista e os “Cadernos de

O que há de grave nessa colocação, todavia,
não é apenas, nem principalmente, o fato de

Nosso Tempo”. Brasília, Câmara dos Deputados e Biblioteca do Pensamento Brasileiro, 1981, pp. 32-38.

Janeiro• fevereiro• março 2012

73

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Maria, a mulher dos dogmas: Mãe de Deus, a virgem perpétua, concebida
sem pecado original e assunta ao céu. Ave, cheia de graça. Maria puríssima,
rainha de todas as mães. Especial protetora, Divina Virgem.

As imagens a seguir proclamam a sua glória. Constam do inventário do
Santuário Mariano, produzido a partir de capelas e igrejas do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro. Somadas, as imagens exibem distintas santas
milagreiras: Conceição, Desterro, Lapa, Penha, Rosário, Goytacazes, Monte
Carmo da Villa de Angra do Reys, Remédios de Paraty, Guia da Marinha,
não importa qual seja, eis aqui uma amostra da celebração da sua virtude.

Dante, no seu Paraíso, pregou que, de tão poderosa, quem pretendesse alcançar
uma graça sem recorrer a ela, desejaria o impossível: voar sem asas. Pode ser. Mas a
convicção aqui é de outra ordem: é estética e, por que não, sociológica; é o encontro
do Absoluto com a terra dos pecados; é a reafirmação das suas dores com os nossos
sofrimentos presentes e futuros.

Pelo sim, pelo não, percorram-se as páginas e diga-se (com
Schubert ao fundo): Santa Maria, mãe de Deus, rogai por todos
nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
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Nossa Senhora da Conceição

Antiga Igreja de Santo Inácio do Morro do Castelo
Rio de Janeiro-RJ
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Nossa Senhora dos Anjos
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Igreja e Convento de Nossa Senhora dos Anjos / Cabo Frio-RJ
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Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim

Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim / Magé-RJ
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Nossa Senhora do Loreto do Lugar e Bairro de Jacarepaguá
Igreja de Nossa Senhora do Loreto / Rio de Janeiro-RJ
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Nossa Senhora da Conceição
Coleção particular / Angra dos Reis-RJ
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Nossa Senhora da Conceição

Museu Arquidiocesano de Arte Sacra / Rio de Janeiro-RJ
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Nossa Senhora do Monte do Carmo da Villa de Angra dos Reys
Convento de Nossa Senhora do Carmo / Angra dos Reis-RJ
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Nossa Senhora
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Acervo Igreja e Convento de Santo Antônio / Rio de Janeiro-RJ
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Nossa Senhora do Ó

Museu Arquidiocesano de Arte Sacra / Rio de Janeiro-RJ
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Nossa Senhora do Rosário de Mambucaba

Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Mambucaba / Angra dos Reis-RJ

84

MADONNA

I N S I G H T

INTELIGÊNCIA

Nossa Senhora da Conceição da
Villa de Angra dos Reys

Igreja de Nossa Senhora da Conceição / Angra dos Reis-RJ
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O magma
argentino
G
G
Imaginário e poder político no país dos Kirchner

José Maurício Domingues
Cientista político

A história da Argentina é vista com muita frequência, no próprio país e mais ainda fora dele, como marcada por continuidades.
O peronismo é certamente o caso mais destacado nesse sentido, até
porque os que reclamam sua herança não deixam de lançar mão dos
elementos de seu imaginário. Há aqueles que falam de um “peronismo infinito”, com uma “produtividade política”, que parece inesgotável (Svampa, 2005), e outros que preferem falar de uma época já “pósperonista” (Sidicaro, 2010). Outros falam mesmo de ser o peronismo
camaleônico capaz de significar qualquer coisa em suas diversas
encarnações.
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Há um pouco de verdade em todas essas
afirmações, mas me parece haver algo de artificial e mesmo artificioso na polêmica. Afinal,
há outras agrupações políticas mundo afora
que apresentam grau notável de continuidade –
basta lembrar os partidos políticos nos Estados
Unidos, o trabalhismo inglês e a social-democracia alemã –, ainda que não deva ser desprezada a capacidade das forças que se
reivindicam como peronistas de chegar
ao poder ou pôr em xeque o governo
de seus adversários. No que se segue,
tentarei esboçar um quadro geral
do peronismo hoje, com destaque
para seu imaginário, reconstruindo
antes brevemente a trajetória do
peronismo histórico2.
O peronismo histórico
A chamada “década infame” da Argentina, que se
estendeu dos anos 1930 a
começos dos 1940, caracterizou-se, de uma maneira
defensiva e sem projeto de
futuro, pela tentativa de
impedir a integração das
massas populares ao sistema político, pela repressão,
pela exploração selvagem dos trabalhadores e pela manipulação fraudulenta dos resultados eleitorais, após a derrubada do presidente
Hipólito Yrigoyen por um golpe militar. Já em
seu segundo mandato, ele representou a primeira tentativa de moderadamente responder àquela
pressão popular, eleitoral e sindical, bem como
cultural, por sua incorporação às instituições e
ao universo simbólico argentinos, para além da
dominação oligárquica agrário-mercantil vigente
até então. O regime que se seguiu, com escassa
legitimidade, foi derrubado por um golpe de militares, nucleados em torno a oficiais de média
patente – no Grupo de Oficiais Unidos (GOU) –,
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entre os quais se encontrava o coronel Juan Domingo Perón.
Vice-presidente após o golpe e titular da
nova Secretaria do Trabalho e Previsão, Perón
se aproximou do movimento sindical, com cada
vez mais clareza de que a integração das massas
trabalhadoras era um desafio crucial para a conformação e estabilização de um novo pacto social. Forçado por forças conservadoras
a deixar o poder, ele foi
trazido de novo
à cena política e
se tornou presidente pelo impulso dessas mesmas
massas. O dia 17 de
outubro de 1945, depois santificado como
o “Dia da Lealdade”, foi
a expressão mais dramática desse impulso,
com a confluência mais
ou menos espontânea de
massas “multitudinárias”
à Praça de Maio, no centro
de Buenos Aires. Perón foi
eleito presidente no ano seguinte e reeleito em 1951. O
regime tornou-se cada vez mais
corporativo e disciplinador, mas
contava com a presença ativa dos
sindicatos e promulgou grande quantidade de
leis sociais, bem como buscou deslanchar a industrialização do país ao tempo em que se mostrava crescentemente autoritário. Acabou sendo
derrubado em 1955.
Seguiram-se 18 longos anos de exílio de Perón, que vieram a ser conhecidos por seus partidários como o período da “resistência peronista”. Ao passo que os setores sindicais se haviam
fortalecido durante a fase anterior e tornado um
pilar fundamental da política argentina, misturando truculência, representatividade, divisões
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internas e muitas vezes um caráter francamente
conciliador e até conservador, novas organizações se formaram no seio do peronismo. Essas se
postavam de modo geral muito mais à esquerda,
muitas vezes com cunho revolucionário e socialista, e algumas aderiram à luta armada, destacando-se entre elas a Juventude Peronista (JP) e
os Montoneros.

S

e Perón pôde manter sua ambiguidade
em relação a elas, em particular porque
sua ausência do país e a proibição de que sua palavra fosse publicamente vinculada, sua volta à
Argentina em 1973 obrigou-o a tomar uma posição na disputa entre correntes absolutamente
antagônicas dentro do peronismo. Ele optou pelos sindicatos e pelas forças mais conservadoras
dentro do movimento, buscou um discurso conciliador que ampliava a nação para além de sua
identificação com o peronismo, mas sua morte
em 1974 simplesmente deixou que uma situação
de confronto crescente degenerasse em conflito
aberto, processo que se interrompeu com o golpe
e a brutal ditadura militar que se seguiu.
A volta à democracia liberal em finais de
1983, para o espanto de muitos, levou a renovada
União Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín ao
poder, mas seu governo teve de ceder ao caos da
crise econômica, sucedendo-lhe, antes do prazo
definido constitucionalmente, Carlos Menem. Se
inicialmente apresentou-se como um peronista
tradicional, logo, nos quadros do que O’Donnell
(1991) definiu como uma “democracia delegativa”, o novo presidente, ainda que recorrendo
aos símbolos peronistas, orientou seu governo
em direção diametralmente oposta, rumo ao
neoliberalismo e a novas bases sociais junto a um
empresariado transnacionalizado e ao capital financeiro.
Mas que universo simbólico seria o do peronismo até então? O tema da justiça e uma “plebeização” da vida social e da cultura eram aí, sem
dúvida, temas cruciais. Uma nova construção da
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própria nação se impunha também, incorporando as massas de trabalhadores e “descamisados”
(termo inicialmente utilizado pelos opositores do
nascente peronismo e retomado de maneira positiva por Eva Duarte e Perón), bem como uma confrontação com o que já se via como o poder do
imperialismo dos Estados Unidos, que substituía
o decadente poder britânico. Se Eva Perón encarnaria de forma voluptuosa o tema da justiça e a
própria plebeização, o slogan da primeira campanha eleitoral – Braden o Perón – expressava a autonomia nacional reivindicada pelo movimento.
O poder dos trabalhadores na nova sociedade era também crucial, ativamente representando a integração destes ao sistema político. Como
reconheceria Germani (1965), antiperonista mas
sociólogo brilhante e antenado, a questão da liberdade, em um nível muito básico, colado à própria percepção da dignidade do trabalhador, era
ideia que atravessava a questão peronista, incompreendida pelos liberais e pela própria esquerda
socialista e comunista, que se viu totalmente desorientada no momento de sua emergência. Ziguezagues importantes, como uma aproximação
de Perón com a Igreja Católica e uma posterior
ruptura, devem ser levados em conta aqui, bem
como o elemento sacrificial, presente já com a
prisão de Perón e posteriormente ampliado com
a morte de Evita, que acabaria por se fazer central no imaginário popular peronista. Ainda que
sempre se colocando como alguém que chegava
de fora, ou seja, ele mesmo não pertenceria exatamente ao povo (embora a ele pertencesse como
membro das Forças Armadas, que inicialmente
descreveu como compartilhando a mesma situação), Perón logrou construir uma autoidentificação com a Pátria, e entre esta e o povo, que
por sua vez se identificava com os trabalhadores.
Opunham-se, todos, à oligarquia e aos políticos
que, usurpando o lugar daqueles, haviam governado de maneira torta os destinos da nação.
Desde ao menos o governo Yrigoyen a questão da plebeização do país se punha em pauta.
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Desde a publicação do Facundo em 1845, o livro fundador de Domingo Faustino Sarmiento,
civilização e/ou barbárie se haviam tornado uma
dicotomia aplicada às diversas modulações culturais da sociedade argentina. Se primeiramente
o gaúcho e seus caudilhos seriam a expressão da
barbárie, contra a Buenos Aires europeia, os imigrantes, pensados originalmente como solução
para o problema, seriam assim caracterizados em
seguida. Por fim, as massas populares peronistas,
plebeias, encarnariam essa figura, agora assumida de forma positiva por este movimento.
Eva Perón, mais que o próprio Perón, seria
a representação máxima dessa Argentina popular, não por acaso tão odiada pelos grupos
oligárquicos e grande parte das classes médias.
Ambos viram na confluência popular a Buenos
Aires em 17 de outubro um verdadeiro “aluvião
zoológico”, que mal podiam reconhecer em sua
humanidade, muito menos compreender e, de
modo algum, aceitar. O sindicalismo havia sido
reprimido durante a década infame, mas se mantivera ativo, com uma renovação de suas lideranças (muitas delas, ao que parece, agora vindas do
interior). Ao mesmo tempo, diversas correntes
nacionalistas, à direita e à esquerda, haviam surgido na Argentina no correr da década de 1930.
Tudo isso seria recolhido pelo peronismo, que
combinou esses elementos com uma teoria política de cunho bastante personalista e autoritário,
com uma visão da “condução política” em que ao
líder era atribuída clarividência que a ninguém
era de fato permitido (abertamente) questionar.
Durante o período da “resistência” essa visão
apenas se fortaleceu, para ruir totalmente da parte das organizações renovadas do peronismo, a
JP e Montoneros em particular, com a volta de
Perón ao país e sua recusa das posições revolucionárias desses grupos.

E

sses elementos perduraram, de todo modo,
no imaginário peronista nos períodos dos
primeiros dois governos, da resistência e do exí-
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lio, e da ditadura militar. Como se sairiam a partir da democratização é algo que já se põe como
outro tema. Com o nacionalismo em grande medida desmoralizado pela aventura desesperada
da invasão desastrosa das ilhas Malvinas, última
cartada da ditadura militar, o sindicalismo enfraquecido e a esquerda dizimada pela repressão
militar, uma classe média empobrecida pela crise econômica dos anos 1980, uma juventude que
descobrira no rock uma forma nova de expressão,
um país atomizado e sem a presença de Perón, a
força daquela poderosa dicotomia desde há muito marcada pela exclusão total de seus termos –
civilização ou barbárie – descera a níveis muito
baixos.
É verdade que a aparência de caudilho do interior – era governador da província de La Rioja,
a mesma que havia sido governada por Facundo
Quiroga, atacado como arquétipo por Sarmiento
– que ostentava Menem ao assumir a Presidência parecia ressuscitar esse elemento do imaginário nacional. Mas ele mesmo rapidamente
o esboroou, ao mudar suas bases sociais, optar
pela política de clientela (em particular, mas não
somente, na província de Buenos Aires), buscar
uma reconciliação nacional simultaneamente a seu abraço de um neoliberalismo radical e
a oferta de um consumismo sem peias às classes médias. Em particular, Menem emprestou à
ideia de plebeização um significado muito diverso, transfigurando-a pelo kitsch e pelo arrivismo
social, pela mistura e festa permanente com os
ricos, despojando-a assim de sua conflitividade
anterior (Svampa, 2011, pp. 119-20). Nada parecia restar da oposição que um dia cristalizara,
positivizada pelo peronismo posteriormente pela
contraposição entre “povo” e “oligarquia”. Se a
crise de 2001 parecia fazê-la reaparecer na figura
dos “cartoneros” (aqueles que buscavam a sobrevivência no lixo das grandes cidades) e dos “piqueteros”, grupos de desempregados organizados
em novos movimentos sociais, pouco a pouco
isto se faria também menos relevante.
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Outro elemento presente no imaginário argentino, agora mais conectado ao liberalismo,
mas com escopo mais amplo e democratizado,
impusera-se com a ditadura militar. Acabaria encontrando um ponto de interseção, juntamente
com novas questões e temas, com a ascensão de
Néstor Kirchner à Presidência da República em
2003, após a brutal crise de 2001-2003.
A Argentina de Kirchner
e Fernández de Kirchner1
Kirchner assumiu o poder com uma votação
muito pequena (22%) e praticamente pela indicação de mais um presidente interino, Eduardo
Duhalde, anteriormente aliado de Menem que,
por sua vez, se recusou a participar do segundo
turno das eleições, devido à certeza de que seria
derrotado. (Nessa eleição utilizou-se a curiosa engenharia política de cada partido lançar mais de um candidato,
uma vez que o peronismo
não conseguia um mínimo
de coesão interna e o risco
de que Menem ganhasse as
“internas” era real.) Sua legitimidade era muito baixa, o
que não passou de modo algum
despercebido a Kirchner.
O Partido Justicialista, peronista, havia se tornado uma agrupação quase nominal, uma máquina regionalizada e baseada no
clientelismo e nas lealdades pessoais que conseguiam garantir os seus
diversos governadores nas províncias.
Por outro lado, apesar não se ter notabilizado como opositor a Menem durante
seu período como governador de Santa
Cruz, Kirchner e sua mulher, a senadora

1. Nos próximos parágrafos mobilizo a Svampa, 2005; Delamata, 2008 e 2009; Sidicaro, 2010; Sarlo, 2011.
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(pela mesma província) Cristina Fernández de
Kirchner, tinham – ou pretendiam ter – vínculos
históricos com os Montoneros. Kirchner mobilizou assim desde o início sua pertença à “geração
dos 70” como ferramenta simbólica, a face de justiça social radicalizada do peronismo. Ao mesmo
tempo, soube ir buscando na sociedade aliados a
partir da posição de força que o presidencialismo
lhe oferecia, frente a um partido desestruturado e
um congresso apequenado pela crise e pela rejeição aos políticos (o que se vayan todos de 2001).
Aos poucos, enquanto mantinha uma política de transversalidade – isto é, alianças com todos
os partidos –, foi também reorganizando o justicialismo em torno a seu projeto de poder. Uma
vitória eleitoral maiúscula e a derrota do próprio
Duhalde, que em vários sentidos preparara o caminho para
os Kirchner, em determinado momento mostraram-se
cruciais. Eles a lograram
nas eleições parlamentares
de 2005, com sua Frente
para a Vitória alcançando grande triunfo, que
incluía a derrota da esposa do ex-presidente
Duhalde para Cristina
Fernández na decisiva província de Buenos Aires.
Entre as alianças que teceu a
partir de sua
chegada à Presidência, importante
foi
a que quase
implicitamente articulou
com os empresários, que viram em Kirchner a continuidade da política de recuperação
da economia iniciada com Duhalde (Roberto Lavagna foi mantido como ministro da Economia e
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conduziu a negociação bem-sucedida da dívida,
após a moratória – ainda hoje vigente em parte
–, de dezembro de 2001). Mas, do ponto de vista
simbólico, decisivas foram aquelas que Kirchner
selou com os piqueteiros, a face da justiça social,
e os movimentos dos direitos humanos, as mães
e avós da Praça de Maio, reabrindo os processos
contra os militares e demais repressores, torturadores e assassinos do período da ditadura.
Manteve as alianças com os governadores
regionais, que se perfilaram com ele mais decisivamente a partir das eleições de 2005, e mesmo
com os enfraquecidos sindicatos, que viam na
recuperação da atividade econômica e do nível
do emprego uma meta factível e imediata, bem
como deu continuidade aos planos sociais compensatórios dos governos de Menem e Duhalde.
Com isso, garantia crescimento econômico acelerado depois da crise (de 7% a 9% ao ano), aumento do poder aquisitivo e diminuição da miséria,
assegurando-se a bandeira da justiça social.
Introduzia no imaginário projetado por
seu governo, porém, um elemento-chave
que nunca figurara no peronismo de maneira decisiva: a questão dos direitos
humanos.

O

peronismo, apesar de pronunciadas tendências autoritárias, nunca rompeu com o sistema
político democrático-liberal. Aos
direitos civis e políticos somou os
direitos sociais, que àqueles emprestariam novo conteúdo e eficácia. Mas este nunca foi tampouco seu centro de gravidade.
Alfonsín, advogado e membro
do movimento dos direitos
humanos, assumindo após a
queda da ditadura, abraçou
o tema, que entretanto se
congelou com os acordos
que ele mesmo, e posteriormente Me-
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nem, estabeleceram com os militares, dando fim
aos processos pelas violações àqueles direitos.
Ora, é verdade que os direitos humanos como
ideia preexistem aos direitos de cidadania (recortados nacionalmente), em seu aspecto civil, em
especial. Nas últimas décadas, globalizados, tendem, por outro lado, a eles se sobreporem em escopo, bem como moral e juridicamente. Mas sua
matriz liberal, individualista e ilustrada é nítida,
necessitando ainda fundamental sua positivização nas leis nacionais, mesmo que reivindiquem
de novo hoje alcance mais universal.
Uma aproximação se operou assim no imaginário nacional entre os temas nacional-populares
e os temas do liberalismo, que sempre andaram
aos trancos na história argentina do século XX.
Isso não foi obviamente uma invenção dos Kirchner: Alfonsín ensaiou essa interseção em sua
tentativa de transformar a UCR em uma social-democracia, mas foi um movimento muito mais
profundo de democratização levado a cabo pelas lutas e mobilizações populares, desde
antes, mas sobretudo durante
o período da sanguinária
ditadura militar
de 1976-1982,
que adubou o
terreno para essa
junção inédita e
virtuosa na história
do país. A argúcia
dos Kirchner foi saber dar “produtividade política” a ela, sem
abrir mão do elemento
de concentração de poder que tão tipicamente
marca seu exercício pelo
peronismo.
De fato, os símbolos peronistas seguem marcantes
no discurso e na iconografia
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do “kirchnerismo”: às figuras sacrificiais e condutoras de Perón e Evita, junta-se “Ele”, como
costuma a presidente Cristina Fernandez, eleita
em 2007 e reeleita em 2011, referir-se ao falecido ex-presidente (sem que o próprio Kirchner
citasse com frequência o líder fundador). O sindicalismo, o tema da justiça, o “povo”, permanecem como referências importantes no imaginário
popular e peronista. Mas não se prestam mais à
construção de uma polarização capaz de amalgamar um “campo popular” oposto a outro negativamente definido.
A tentativa, durante o primeiro semestre
de 2008, de transformar o “conflito do campo”,
questão prosaica que girou dramaticamente em
torno a impostos acrescidos sobre a exportação
de produtos agropecuários, evidenciou a “improdutividade” dessa abordagem. Isso se expressou
claramente na frase vazia de Luis D’Elía, líder
piqueteiro peronista incorporado ao governo:
“Odeio a oligarquia.” O resultado foi, contudo,
fundamentalmente nefasto para o projeto dos
Kirchner, servindo na verdade para fundir descontentamentos em relação a seus governos,
antes que para mobilizar os setores populares.
O campo argentino hoje pouco tem a ver com o
do período da oligarquia. De fato, “modificações
transformistas” mantiveram o poder da grande
propriedade (hoje em larga medida internacionalizada, seja pela propriedade da terra, seja pelo
controle de insumos e mercados compradores) e
do padrão agroexportador, havendo, porém, uma
diversidade de situações que não permitem a
construção desse tipo de dicotomia.
Mais ainda, fragmentada a classe trabalhadora pela própria natureza dos processos econômicos contemporâneos (terceirização, ampliação
do setor de serviços etc.), e com novas questões
surgindo, tal polarização pouco faz sentido. Temas como o casamento entre homossexuais e a
questão ecológica – como expresso no conflito
centrado em Gualeguaychú, com o Uruguai, em
função da instalação no país vizinho de uma “pa-

INTELIGÊNCIA

peleira” para a produção de celulose – assumem
uma centralidade inédita, definindo-se agora um
“povo” que tem no elemento cívico (obviamente
incorporando os direitos sociais2), antes que em
uma clara pertença “popular”, uma característica
fundamental.
Outros surgirão ao longo do tempo – à esquerda, por vezes, alguns neutros nesse sentido,
ou como o da segurança, o qual recorrentemente
sublinham as forças de direita, buscando dar significado específico, com tendências autoritárias
e excludentes, ao tema da cidadania civil. Se é
cabível dizer que há uma inflexão no governo de
Cristina Kirchner, após sua impactante vitória
de 2011 (com 53,8% dos votos), na direção do
empresariado, com um ajuste econômico e mesmo no sentido de acentuar o padrão extrativista
(agropecuário e mineiro) que hoje é central na
economia argentina, algo ainda a ser observado
de todo modo, essas novas temáticas não podem
mais ser desconhecidas.
Os símbolos peronistas e muitas de suas temáticas, tão fundadoras na história popular do
país, manter-se-ão. Mas seria tolice apostar demasiado nelas. Como de resto a tentativa de criar
um novo “revisionismo histórico”, oficialista
possivelmente, revivendo em parte a velha polarização entre civilização e barbárie, liberalismo
e luta popular, interior e Buenos Aires, com a
criação de um Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, dificilmente deixará de evidenciar.
A própria juventude peronista-kirchnerista, “La
Cámpora”, não passa de uma contrafação do que
em seus dias de glória e desastre representaram
a JP e as organizações armadas dos anos 1970,
embora possam servir à mobilização de rua e
durante processos eleitorais. Mais complicado
pode ser um confronto com o sindicalismo, em

2. Nesse sentido, mesmo a Atribuição Universal por Filho
(outubro de 2009) tende a uma universalidade maior do que
as outras políticas de transferência direta de renda (aos
pobres) que se encontram na América Latina hoje. Ver Neri
et al., 2010.
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particular com a Central Geral dos Trabalhadores (CGT), cujo líder, Hugo Moyano, perdeu com
Cristina Fernández a relação mais próxima que
mantinha com Néstor Kirchner. De qualquer forma, desde que a UCR repetidamente se inviabilizou, outras esquerdas não decolam e os militares
não têm mais como ocupar o lugar de partido de
fato, armado, da oposição, essa combinação de
elementos simbólicos e práticos deve se manter
no horizonte.
Além disso, os Kirchner vêm tendo no crescimento econômico um pilar forte de sua legitimação, em uma sociedade em que simplesmente
estar bem monetariamente e em termos de padrão de vida atingiu uma importância semelhante àquela que tem em outras partes do mundo,
para além dos tempos heroicos do peronismo de
fato nacional-popular, sem embargo aí, como de
modo geral na América Latina, a questão da distribuição da riqueza não deixe de ser um tema
que permanece na pauta política. Como a crise
econômica internacional poderá afetar, isso é
questão também em aberto.
Imaginário e populismo
Reflitamos, para concluir, acerca de duas
questões que atravessaram este artigo, buscando
precisá-las um pouco mais do ponto de vista conceitual: populismo e imaginário. Pode-se pensar
o imaginário como uma espécie de “magma”, de
símbolos flutuantes, que mudam de características e se misturam, condensam e deslocam, adquirindo novos significados nesse processo (Domingues, 1999, cap. 2). Esse magma tem, por certo,
uma história prévia e posterior, não surgindo do
nada nem repentinamente. É o que ocorre com o
peronismo. Recuperando símbolos controversos
e conflitivos da história argentina e remetendo-se
à situação concreta que vivia o país na década de
1940, Perón fortemente soldara, condensando-as
por adição, a representação de si mesmo, como
condutor, com as noções de Povo, Pátria e o movimento que catalisara, com as ideias de justiça
social e cultura plebeia em seu centro.
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Ao longo do tempo, esses símbolos sofreram
inflexões e deslocamentos à esquerda e à direita, em particular significando ora integração, ora
ruptura total com o sistema dominante vigente,
mesclaram-se estranhamente com o neoliberalismo sob Menem, e perduram mais fragmentados hoje no imaginário nacional argentino. Mais
importante que isso, serviram-se anteriormente
para polarizar o campo social em uma dualidade antagônica, “povo” versus “oligarquia”, já não
possuem a força social concreta e a plausibilidade que lhes permitia realizar essa operação. Com
a soma de novos movimentos e elementos imaginários, em particular os que se referem aos direitos humanos e à tradição democrático-liberal,
mas também uma vasta gama que concerne a novas questões que emergiram nas últimas décadas,
tornou-se mais complicado articular alianças políticas, soldando e condensando seus símbolos.
Pode-se inclusive sugerir que se trata antes de
elementos suspensos em uma “solução coloidal”
(Sidicaro, 2010, p. 258), os quais de fato não se
misturam, que propriamente de uma condensação em que seus significados se fundem.
Esta parece ser uma característica das sociedades contemporâneas, cujo grau de pluralismo
social efetivo não permite tão facilmente ofensivas homogeneizadoras baseadas em uma lógica
simples de “equivalências”, que, para alguns,
como Laclau (2005), seria típica do chamado “populismo”. Este seria, ao fim e ao cabo, para esse
autor, o nome próprio da política, uma vez que
define claramente dois campos sociais antagônicos, fundando assim a noção de “povo” enquanto
tal. Mas se é comum ver esses dualismos sendo
construídos ativamente, com clara função política, o que se expressa fortemente na história moderna da Argentina (civilização ou barbárie, povo
versus oligarquia), não se deve pensar que isso
seria uma verdade ontológica absoluta e necessária, muito menos que grandes líderes capazes de
realizar essa operação e condensar afetos seriam
sempre necessários, como sugere igualmente Laclau.
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Assim, mais uma vez, o sentido e a utilidade conceitual daquilo que se costuma chamar de
“populismo” se vê posto em xeque. Antes que
como categoria de análise, é mais sensato e útil
tratá-la como parte do imaginário latino-americano, como uma forma de representar aquilo que
de modo geral parece problemático ou desviante
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nas formas de mobilização e liderança popular,
neste subcontinente ou alhures. É mais que hora
que avancemos para além dessa caracterização.
> O articulista é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da UERJ.
jmdomingues@iesp.uerj.br
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D

epois do artigo “Os Outros 300”1, não
me aventurei mais como roteirista de
cinema amador... pelo menos até este
momento. Foi irresistível o chamado
para comentar o filme A Dama de Ferro no que
diz respeito à parte da trama que se dá no mar.
Refiro-me naturalmente à Guerra das Malvinas,
evento que garantiu a reeleição de Margaret Thatcher para o seu segundo mandato, a despeito das
suas ações de governo terem enfraquecido severamente a Marinha Real antes do conflito.
Cena 1: Alguma coisa sobre as ilhas
Situadas a 380 milhas da costa argentina,
as ilhas Falkland (ou Malvinas) não constituem
propriamente um lugar aprazível. Seus poucos
habitantes padecem sob condições climáticas
rigorosas, num trecho do Atlântico Sul nada semelhante ao que conhecemos nos trópicos. Os
ventos fortes e as águas normalmente agitadas,
de um espesso cinza-chumbo, castigam sem piedade navios e aeronaves. Faz frio, chove muito e
a visibilidade é normalmente reduzida.
Não há sequer um palmo de terra cultivável
e a atividade econômica restringe-se à pecuária
(ovinos) e à pesca, conduzida pelos habitantes ou
licenciada a terceiros. Sobre essa terra “abençoada”, há uma feliz declaração do presidente norteamericano Ronald Reagan, dizendo não entender
por que dois de seus aliados estavam lutando por
“um punhado de rochas geladas”.
Aparentemente não há mesmo motivos justos para disputar uma possessão tão desinteressante. Na subversão dessa lógica está a chave
para a compreensão do conflito ocorrido há 30
anos entre britânicos e argentinos. Na verdade,
as partes envolvidas não lutaram pelas ilhas – lutaram por prestígio.
Sob a argumentação de que a soberania inglesa nas Malvinas era pura expressão de colonialismo, os argentinos travaram desde 1948

1. Insight Inteligência, v. 37, pp. 54-64, 2007.
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uma longa e infrutífera batalha diplomática.
Ecos favoráveis e vozes dissonantes povoaram
os fóruns internacionais, até que, na década de
70, a opinião de maior peso se tornou pública.
Por meio de um plebiscito, os habitantes da ilha
expressaram a vontade de permanecer em mãos
britânicas, como sempre foi desde 1833. E esse
desejo tornava-se lei, amparado pelo direito de
autodeterminação dos povos, amplamente reconhecido pelas Nações Unidas.
O impasse se arrastaria por anos a fio até
encontrar a guerra como via alternativa. Os dois
lados contribuíram para isso, mas o serviço diplomático britânico desempenhou um papel decisivo. Ao longo de quase duas décadas, os negociadores de Sua Majestade adotaram uma postura
débil e hesitante, comumente demonstrando desinteresse pelas ilhas. Essa atitude inadequada
fomentou a esperança argentina de invadir o arquipélago sem oposição militar.
Também foi visível a inabilidade britânica em compreender os
processos políticos em andamento
e interpretar os sinais evidentes de
agressão. Na década de 80, a
Argentina era um caldeirão
fumegante onde o regime militar debatia-se em
meio à crise econômica,
guerrilhas de esquerda
e insatisfação popular –
um quadro sombrio de
fragmentação social. Era
preciso agir com presteza para moderar os conflitos nacionais e assegurar
a estabilidade. Para o general
Leopoldo Galtieri, presidente em exercício, a solução imediata era envolver-se uma vez mais em
disputas territoriais com Chile ou Grã-Bretanha,
estimulando a rivalidade histórica e os sentimentos
patrióticos da população argentina. A guerra em si
proporcionaria unidade à nação e a vitória traria
otimismo e confiança no governo militar.
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Por mais estranho que pareça, a escolha de
Galtieri foi guerrear pelas Malvinas. Os britânicos, apesar de mais fortes, pareciam não se importar tanto com o território em disputa. Ademais, os gestores londrinos da política de defesa
arquitetavam um amplo processo de desmanche
da Marinha Real, livrando Buenos Aires da única
arma capaz de incomodá-los.
Cena 2: Desmantelando
a Marinha Real Britânica
Em 1981, a política de redução continuada
de recursos atingiu níveis alarmantes quando
o dinheiro para aquisição de mísseis balísticos
Trident, de múltiplas ogivas nucleares, foi contabilizado no orçamento da Marinha. Em teoria,
as forças nucleares deveriam ser consideradas
uma arma à parte, porque são de controle e interesse direto do Estado. Mas como os Trident
eram lançados de submarinos, o Ministério da
Defesa esvaziou com mais apetite os cofres da
força naval.
No final das contas, o corte nos recursos financeiros da Marinha foi o dobro do subtraído ao
Exército e sete vezes o subtraído à Real Força Aérea. Naquele mesmo ano, o secretário da Defesa,
John Nott, anunciou seu programa de desmantelamento da esquadra incluindo, entre outras
medidas, a venda dos porta-aviões em serviço,
a desativação de todos os navios da força anfíbia (unidades que transportam tropa e que permitem o seu desembarque no litoral inimigo) e a
transferência de nove escoltas para reserva, entre
fragatas e destróieres. Recentemente, o Arquivo
Nacional Britânico liberou correspondências oficiais de 1981 em que o almirante Henry Leach,
então comandante da Marinha, apresentava de
forma contundente as suas considerações sobre a
situação de força. Após tentativas infrutíferas de
ser recebido por Thatcher, o almirante Leach escreveu: “Estou confiante de que pelo menos você
irá dispor de dois minutos para ler esta nota do
chefe profissional da Marinha, antes que você e
seus colegas de gabinete considerem realmente a
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proposição de desmantelar a esta Marinha.2”
Em março de 1982, quando as trombetas da
guerra soaram, o plano de John Nott já estava em
curso. Suas ações, ironicamente, favoreciam os
argentinos e, em poucas semanas, Galtieri evoluiu das pequenas ações à invasão do arquipélago, na certeza de que os britânicos nada fariam. A
blitzkrieg portenha teve início no dia 19 de março,
com a invasão simbólica da ilha Geórgia do Sul
por um grupo de civis voluntários. Em seguida, no
dia 25, três navios argentinos impediram o acesso
de um navio-patrulha inglês a essa mesma ilha.
No dia 30, em Puerto Belgrano, as tropas de ocupação embarcaram nos navios de transporte.
Em 2 de abril, as Malvinas foram tomadas
sem grande esforço. Na Ilha Geórgia do Sul, a
pequena guarnição britânica do tenente Keith
Mills resistiu com bravura, capitulando no dia 3.
Enfim, pela manhã do dia 4, Galtieri anunciou a
vitória argentina pelo rádio, levando multidões
às ruas de Buenos Aires.
Para a mídia e o grande público, a guerra
parecia ter eclodido sem aviso ou indicação prévia. Mas, para a Marinha Real, os sinais observados em março eram claros e demandavam ações
urgentes, tomadas a partir do dia 29. A primeira medida de peso tomou forma em 1º de abril,
quando os submarinos nucleares de ataque
HMS Splendid e HMS Spartan seguiram para o
Atlântico Sul após reabastecerem suas reservas
de gêneros e torpedos. Naquele mesmo dia, os
porta-aviões HMS Hermes e HMS Invincible foram colocados em estado de alerta. Eles deveriam estar prontos para partir em no máximo 48
horas, a despeito da condição desfavorável em
que se encontravam.
Ambos realizavam manutenção na base de
Portsmouth, ao sul da Inglaterra. A situação do
Hermes era especialmente preocupante, pois o
navio se encontrava no dique cumprindo a se-

2. HUFFPOST UK POLITICS, disponível em http://www.
huffingtonpost.co.uk/2011/12/29/margaret-thatcher-iron-lady-falklands_n_1174020.html. Tradução livre.
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gunda semana de sua extensa agenda de reparos,
programada para durar um mês e meio. Assim,
num espaço exíguo de tempo, seus equipamentos foram remontados e seus sistemas prontificados para um retorno quase imediato ao mar.
Cena 3: A Inglaterra vai à guerra
A força-tarefa britânica que zarpou de Portsmouth em 5 de abril bem representava esta realidade3. Sob o comando do contra-almirante submarinista Sandy Woodward, estavam navios de
concepções diferentes, construídos sob a égide
de políticas econômicas opostas. Os porta-aviões
HMS Invincible e HMS Hermes eram exemplos
didáticos de suas gerações. O Invincible, lançado
em 11 de junho de 1980, era um modelo leve (e
barato), capaz de comportar em sua ala aérea helicópteros de toda sorte e um único tipo de aeronave de asa fixa, o BAe Harrier. A despeito de seu
desempenho notável, amparado no revolucionário sistema de decolagem vertical, o Harrier não
era capaz de executar todas as tarefas necessárias
à proteção de uma força-tarefa. Além disso, não
cabiam muito mais que dez deles no Invincible4.

3. Uma parte da força-tarefa foi incorporada tardiamente.
Foram acrescidos navios oriundos de um exercício militar no
mar Mediterrâneo.
4. A composição da ala aérea de um porta-aviões é variável
e depende do tipo de missão em que o navio está engajado.
Durante a campanha das Malvinas, o Invincible operou desde
maio com uma ala de dez Sea Harriers, nove helicópteros Sea
King e um helicóptero Lynx.
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O HMS Hermes, comissionado em 1959, era
um navio maior e mais capaz. Na fase crucial da
campanha, o gigante de 28 mil toneladas contava
com 21 Harriers e nove helicópteros, empregados
numa ampla gama de missões. Seu convés, inicialmente plano e equipado com catapultas, recebeu uma rampa fixa na proa para a decolagem
horizontal das aeronaves britânicas. Essas adaptações foram, na verdade, improvisadas diante
dos atrasos na prontificação do Invincible e de
seus irmãos, Ark Royal e Illustrious.
Preparados ou não, os britânicos atingiram as
imediações do arquipélago em 30 de abril, após
uma breve escala de reabastecimento na ilha de
Ascensão. Em torno das Malvinas foi estabelecida a TEZ (Zona de Exclusão Total), uma área
circular de 200 milhas de raio onde quaisquer
navios ou aeronaves argentinos poderiam ser
destruídos. Além das forças do Alte Woodward,
encontravam-se na região três SSNs (submarinos
nucleares de ataque), em zonas de patrulha a oeste e ao sul do arquipélago5.
Cena 4: Sobre as forças argentinas
e os primeiros combates
As forças navais argentinas formavam três
grupos de batalha bem distintos. A noroeste encontrava-se o porta-aviões Veinticinco de Mayo
(ex-HMS Venerable), duas modernas fragatas
de origem inglesa (tipo 42) e dois veteranos da
Marinha dos EUA (classes Allen M. Summer e
Gearing). Mais ao norte navegavam três corvetas
novas da classe francesa A69, encomendadas e
recebidas entre 1978 e 1981. E ao sul, a poucas
milhas da TEZ, estavam o cruzador Belgrano (exUSS Phoenix) e mais dois destróieres da classe
Allen M. Summer.
A armada argentina, pouco homogênea,

5. Estas unidades tinham como tarefa inicial monitorar os
movimentos da esquadra argentina fora da zona de exclusão,
provendo assim valiosas informações ao gabinete de guerra
londrino.
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compunha-se em boa parte de navios a vapor de
origem norte-americana, comissionados entre
1939 e 19456. Eram, em sua maioria, excedentes
da Segunda Guerra Mundial, concebidos para
combater aviões movidos a hélice, realizar bombardeios contra alvos em terra e engajar navios
inimigos com canhões. O mais antigo representante dessa casta era o ARA Belgrano, com mais
de 13 mil toneladas de deslocamento. Armado
com uma miscelânea de canhões de seis e cinco
polegadas e um bom punhado de metralhadoras antiaéreas, o cruzador contava com mais de
30 anos de serviço quando, em 1º de maio, foi
avistado pelo submarino nuclear britânico HMS
Conqueror.
Na ocasião, a presa mais nobre e procurada
era o porta-aviões Veinticinco de Mayo, capaz de
lançar um ataque aéreo com seus A-4 Skyhawk.
Mas o afundamento do Belgrano, segundo maior
navio da armada argentina, serviria como demonstração de força e determinação. Assim, um
dia após ter reportado a Londres seu contato com
o inimigo, o submarino foi autorizado a abater
sua presa.
A tarefa foi relativamente simples. O Conqueror atacou como quis e quando quis, com a
autorização direta de Londres, poupando os destróieres que compunham a escolta. Sob a ameaça
de aniquilamento, a esquadra argentina retirouse do teatro de operações, deixando para o componente aéreo a tarefa de abastecer e auxiliar a
defesa as ilhas ocupadas.
Para o almirante S. Woodward, a destruição
do Belgrano proporcionara um certo conforto.
Como experiente submarinista, ex-comandante
do SSN Warspite, ele bem sabia que somente
um torpedo pesado ou um ataque com bombas
de 1.000 libras (453 kg) poderia deter o velho
cruzador. Aquele ex-classe Brooklyn era produto

6. Três destróieres da classe Fletcher, três da classe Allen M.
Summer e um da classe Gearing, além do cruzador Belgrano
(classe Brooklyn) e do submarino Santa Fé (classe Balao).
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de um tempo em que os navios de guerra nada
podiam fazer para evitar um ataque. Eles deveriam, na verdade, resistir ao impacto dos projetis
inimigos, contando para isso com pesada blindagem e alta reserva de flutuabilidade.
Os navios britânicos eram frágeis e dispunham exclusivamente de sistemas ativos de proteção. Em sua concepção de emprego, fora plenamente entendido que, na guerra moderna, os
engajamentos ocorreriam a grandes distâncias,
empregados mísseis e não canhões. Como único
navio blindado do conflito, o Belgrano bem poderia suportar uma salva de mísseis Exocets britânicos, e então se aproximar para um combate à
moda antiga, no qual seus projetis de seis polegadas levariam flagrante vantagem7.
Nenhuma dessas hipóteses pôde ser testada, pois a armada argentina se retirou do teatro
de operações. A ala aérea do porta-aviões Veinticinco de Mayo passou a operar da base de Rio
Grande, de onde era possível alcançar as Malvinas. Permaneceram na região somente alguns navios auxiliares e os submarinos IKL-209, de origem alemã. Os primeiros, pobremente armados,
tinham como função o abastecimento das ilhas
e resgate de pilotos argentinos abatidos. Esses
navios transitavam preferencialmente à noite levando mantimentos, munição e combustível destinados à tropa de ocupação. Diante da vigilância radar de navios e aeronaves britânicas, essas
missões eram arriscadas e culminaram na perda
de vários navios. Quanto aos submarinos, pouco
foi feito pelos dois IKL-209 disponíveis. Devido a
problemas técnicos, o San Luis viu seus torpedos
falharem repetidas vezes e o Salta nem mesmo
participou da guerra.
Sem qualquer oposição naval, os britânicos
pouco a pouco se aproximaram das ilhas a fim

7. Os classe Brooklyn, quando em serviço na Segunda
Guerra, resistiram a pesados danos provocados por ataques
camicases, bombas, torpedos japoneses e projetis de grosso
calibre.
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de colher informações operacionais e estrangular as linhas de suprimento da força de ocupação. O bloqueio marítimo mostrou-se efetivo,
mas o abastecimento argentino foi precariamente mantido por voos regulares entre o continente
e o aeroporto de Port Stanley, capital do arquipélago.
Cena 5: Sobre a guerra aeronaval
e a retomada das ilhas
No dia 8 de maio, o gabinete londrino deu
um passo decisivo na campanha de retomada
determinando que a força-tarefa de desembarque
enfim rumasse para o sul, depois de um longo
período de imobilidade na ilha de Ascensão. De
modo geral as condições eram desfavoráveis,
dado o insucesso de Woodward em cumprir
duas tarefas primordiais – neutralizar a ameaça
aérea e isolar as tropas argentinas. Mas aparentemente não havia outra escolha. O que estava
ruim poderia piorar com a chegada do inverno e
a consequente degradação do tempo. Sob severas
condições de vento e mar, as operações aéreas
embarcadas seriam impraticáveis e todo o esforço britânico iria por água abaixo.
A Força Aérea Argentina, reforçada pela
aviação naval, havia demonstrado seu potencial
destrutivo com o afundamento do destróier tipo
42 HMS Sheffield, em 4 de maio. De fato a perda de escoltas era aceitável, mas a destruição de
um ou mais navios de desembarque traria consigo a subtração de provisões, veículos e tropas,
alterando o delicado equilíbrio entre os poderes
combatentes em terra.
No dia 18 de maio, enquanto as forças vindas de Ascensão encontravam os navios de Woodward, o gabinete londrino apreciava os detalhes
finais da operação de desembarque. A invasão
seria lançada na madrugada do dia 21 de maio
a partir da baía de San Carlos, onde o relevo daria alguma proteção contra ataques aéreos. Sete
escoltas conduziriam outros 11 navios abarrotados de provisões e tropas numa aproximação
arriscada pelo litoral norte. A mais de 100 milhas
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a leste estariam duas fragatas e três destróieres
protegendo o Hermes e o Invincible.
Batizado como Operação Sutton, o desembarque anfíbio transcorreu como planejado sem
que as defesas argentinas fossem alertadas. A
fase crítica da aproximação ocorreu sob a luz do
dia, em 20 de maio, quando nuvens baixas e neblina reduziram providencialmente a visibilidade. Somente na manhã do dia 21 a movimentação britânica foi percebida e os aviões argentinos
puseram-se em marcha, atacando furiosamente
os navios posicionados no canal das Falklands.
Os Harriers infligiram pesadas baixas ao inimigo,
mas eram poucos diante da profusão de ondas de
ataque simultâneas.
Do dia 21 a 25 de maio foram afundados o
navio transporte Atlantic Conveyor, o destróier
tipo 42 Coventry e as fragatas tipo 21 Ardent e
Antelope. Outros navios foram seriamente danificados, mas a campanha terrestre prosseguiu com
sucesso, culminando na rendição argentina em
14 de junho de 1982. Morreram no conflito 255
ingleses e mais de 600 argentinos.
Cena 6: A versão do diretor
Como brasileiro, eu teria incluído um incidente pouco conhecido e que nos afetaria diretamente. Os primeiros rounds da guerra no ar
ocorreram no caminho entre a ilha de Ascensão
e as Malvinas. A força-tarefa de Woodward foi
assediada pela aviação de patrulha argentina,
que operava Boeings 707 sumamente equipados
com radares meteorológicos. A ideia de Buenos
Aires era de tentar obter informações atualizadas sobre a composição e o posicionamento dos
navios britânicos a fim de orientar as manobras
de aproximação e ataque das forças argentinas.
Woodward bem sabia disso, e após obter autorização de Londres, decidiu abater quaisquer aeronaves inimigas que se aproximassem, mesmo
que desarmadas.
Até então, havia se tornado rotineira a aproximação dos 707. Eles eram detectados pelos
radares de busca aérea e em seguida abordados
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pelos Harriers quando apropriado. No dia 23 de
abril não foi diferente. Por volta das 11h30min,
uma rápida aparição preencheu as telas de radar
do Invincible e logo após o pôr do sol um novo
contato foi detectado. O sistema de direção de
defesa antiaéreo Sea Dart calculou todos os parâmetros necessários ao fogo – rumo, velocidade
e altitude da aeronave. E ao que tudo indicava o
alvo estaria em alguns minutos dentro do alcance
dos mísseis.
Woodward estava disposto a fazer daquele
episódio um exemplo para os argentinos. Porém,
quando faltavam apenas alguns segundos para o
fogo, ele fez sua última verificação. Pediu a um
dos auxiliares que traçasse a rota do avião na carta náutica, obtendo a seguinte resposta: “Ele parece estar seguindo uma linha direta de Durban
para o Rio de Janeiro8.”
Não havia registro de voos comerciais cumprindo a rota em questão. Mas diante da informação obtida, Woodward ordenou um cessar-fogo
imediato. O Sea Harrier que estava de prontidão
no convés já havia decolado e foi-lhe ordenado
que se aproximasse do suposto 707. Uma olhada mais de perto revelou que o “bip” no radar era
uma aeronave comercial brasileira – um DC-10
da Varig, com todas as luzes de navegação regulamentares, vindo realmente de Durban para o Rio.
Pouco destaque foi dado ao incidente na
época, mas em suas memórias o almirante recorda com especial atenção daqueles momentos de
tensão vividos no Centro de Operações de Combate (COC) do Invincible. Em uma breve reflexão,
ele tenta medir as consequências catastróficas
que a destruição de um avião comercial traria à
campanha das Malvinas.
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Cena 7: Haverá continuação?
O mundo é outro e, curiosamente, quando
a disputa pela Malvinas ganha espaço no fórum
de discussão internacional, a Inglaterra está
pondo em prática o mesmo bom e velho plano
de desmantelamento da Marinha, agora pelas
mãos do gabinete de James Cameron. Três questões estão na pauta: o petróleo, cuja prospecção
na área marítima do arquipélago foi iniciada em
1998, interrompida posteriormente e retomada
em 2010; o apoio internacional à manutenção
da soberania britânica, presentemente menor; e
as forças navais de Sua Majestade sensivelmente inferiores. O esqueleto do pequeno porta-aviões HMS Invincible jaz numa praia turca, sendo
fatiado como sucata – outros veteranos tiveram
o mesmo destino, sem que suas faltas fossem
repostas. Apenas uma arma tem condições de
deter uma invasão por mar – a força de submarinos, desde que eles estejam disponíveis, considerando que a Grã-Bretanha tem se envolvido
em outros compromissos militares, como a campanha do Afeganistão e as operações na Líbia
e no Iraque. Cabe lembrar que, entre seus milhares de veteranos, a guerra continuou a fazer
vítimas. Depressão, angústia e alucinações acometeram aqueles que viram e viveram os sofrimentos do combate. Em torno de 250 ex-combatentes argentinos viriam a cometer suicídio; um
número similar de britânicos fez o mesmo. Bons
motivos para crer que esta história não merece
continuação. Corta!

> O articulista é Comandante do Navio-Patrulha Macau
bragamartins@defesacivil.org

8. WOODWARD, Sandy – One Hundred Days: the memoirs
of the Falklands battle group commander – Harper Collins
Publishers, London, 1992, p. 103.
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república federativa do desfastio

eu e dalí, dalí e eu
Eliezer Batista
Engenheiro

Estamos em uma noite chuvosa nos anos
60. Os pingos, cada vez mais grossos, coPassei boa parte da vida entre altos e

meçaram a vedar a visão da pista que até

baixos. E não se trata de mera força de ex-

então se descortinava por detrás dos vidros

pressão. Quando não me encontrava des-

da sala de embarque do aeroporto JFK.

bravando o subsolo brasileiro em busca de

Impaciente, não esperei sequer o fim da

riquezas para o país, muito provavelmente

chamada. Ao ouvir os primeiros números

estava com os pés bem distantes do chão,

do meu voo, levantei da cadeira, peguei a

mais precisamente a 12 mil metros de al-

pequena valise que trazia comigo, amar-

tura. Por décadas, cruzei as mais diversas

fanhei o sobretudo entre as mãos e parti

latitudes à caça de novos mercados para o

para a aeronave que me levaria a Madri. As

nosso minério – somente ao Japão foram

pisadas firmes e ruidosas contrastavam com

173 viagens, ou mais de 340 dias algema-

o silêncio de meu corpo cansado. Deixava

do pela cintura à poltrona de um avião.

Nova York após uma intensa e apertada

Pois foi bem acima das nuvens – de onde

agenda de reuniões. Não havia alívio na

é melhor cair do que do terceiro andar,

minha partida. Destino igualmente esta-

como costumava dizer Machado de As-

fante me esperava na Europa.

sis – que descobri uma das pedras mais
preciosas, raras e, por supuesto, surreais
da Humanidade.
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Sentado na primeira classe, peço uma
água à aeromoça. Àquela altura ainda não
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sabia que aquele seria o último copo da
noite que poderia dividir com um passarinho. Ajeito-me na poltrona e começo a
fechar os olhos vagarosamente, pronto para me encontrar com Morfeu, quando sou
despertado pela voz roufenha do comissário de bordo:
– Aquí está su lugar, señor Dalí.
Minhas pálpebras se ergueram a tempo de eu ver aquele pontiagudo bigode
passar a centímetros do meu rosto como
se fosse a navalha do barbeiro de Sevilha.
O sorriso se abriu e fechou rapidamente,
em um movimento que parecia exaustivamente coreografado:
– Con su permiso, disse meu vizinho
de assento enquanto apertava seu cinto.
Nessas minhas andanças como mercador do minério brasileiro, acostumei-me a
esbarrar com autoridades políticas, empre-

sários de diversas origens, cantores, estrelas de Hollywood. Portanto, àquela altura,
tropeçar em famosos já não me causava
maiores palpitações.
No entanto, aquela era uma situação
absolutamente sui generis. O personagem
em questão não era uma pessoa qualquer.
Sequer sei se era... Às vezes, alimento dúvidas de que um homem como aquele tenha
realmente existido.
Em instantes, eu e Dalí, Dalí e eu cruzaríamos o Atlântico lado a lado. Definitivamente aquela não seria uma viagem
qualquer.
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era a levedura que faltava para encetarmos
um diálogo, com as devidas apresentações.
Uma hora e quatro doses depois, já nos
Nas duas primeiras horas de voo, silên-

portávamos como amigos de infância. Era

cio absoluto. Mal trocamos olhares, embo-

um tal de “Don Salvador” para lá e “Don

ra fosse absolutamente impossível estar

Batista” para cá. Dalí demonstrou interesse

ao lado daquele rosto que mais parecia

pelo meu trabalho na Vale, não obstante

saído de uma obra do próprio e resistir

confessar não saber que o Brasil tinha ri-

à tentação de mirar de esguelha aquela

quezas minerais. Para sermos mais precisos,

exótica silhueta.

Dalí foi ainda mais sincero:

Foi então que começamos a avançar

– Don Batista, no sé nada de su país!

pelo Atlântico Norte, área de tradicionais
turbulências. No entanto, turbulência é uma

Ao longo da viagem, muito bem nu-

palavra suave demais para expressar o que

tridos pelo bom e velho malte, travamos

ocorreu naquela noite. O avião começou a

um diálogo da maior biodiversidade, com

trepidar de uma maneira insuportável. Os

questões absolutamente díspares entre si.

passageiros se agarravam aos braços da

Falamos sobre a morte, tema mais do que

poltrona e o frio na espinha era inevitável.

pertinente para quem estava tão perto do

Dalí encontrou uma forma bastante razo-

firmamento e em condições climáticas te-

ável de enfrentar aquela borrasca. Pediu

nebrosas, pellets de minério de ferro, da-

à aeromoça um copo de whisky. Não era

daísmo, comida, a Galícia dos meus ante-

mesmo uma hora para se ficar sóbrio e,

passados, entre outros assuntos.

prontamente, acompanhei o relator. O malte
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Já devidamente aditivado pelo scotch,
em determinado momento, quando falávamos sobre artes plásticas, não me contive
e saquei do bolso a seguinte provocação:

Nossa viagem não terminou no desembarque em Barajas. A partir daquela inusi-

– Don Salvador, perdóname, pero la verdad

tada travessia sobre o Atlântico, passamos

es que no entiendo nada de lo que pintas.

a manter contatos e encontros periódicos.
Era um prazer privar do seu humor extre-

Dalí virou-se rapidamente em minha

mamente sarcástico e da sua capacidade

direção e, com os olhos esbugalhados, res-

de rir de si próprio, esporte, aliás, do qual

pondeu de bate-pronto:

sou defensor e praticante.

– Tampoco yo, Don Batista! Tampoco yo!

Certa vez, fui a sua casa na Costa Brava, no litoral da Catalunha. A entrada já

Algum tempo depois – quando já nos

denunciava o morador. Havia uma porta

aproximávamos de Madri e, tudo indicava,

torta, pela qual só se podia passar incli-

enfim pousaríamos sãos e salvos após os

nando-se o corpo. Era um bom lugar para

sustos intermitentes que levamos – não

contorcionistas chineses, uma espécie de

resisti à pergunta que não queria calar:

boas-vindas às avessas, bem ao seu estilo
sarcástico. Espalhadas pela casa havia di-

– Don Salvador, dime algo que me intriga. Por qué esos bigotes tan cantantes?

versas de suas obras, quadros, gravuras,
fotos e esculturas que faziam daquele local
uma espécie de catedral do surrealismo.

– Eso, Don Batista, es para pasar desapercibido!

Até porque se tratava de um caso em que
não havia decantação possível entre a arte
e o artista. Quando eu perguntava o que
ele achava do movimento, Dalí costumava
dizer: “Yo soy el surrealismo”.
eliezerbatista@me.com
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A infância

vai à guerra
José einsenberg

cientista político

e

rodrigo mudesto
cientista social

Uma guerra busca fins limitados.

violência sistemática e organizada

Limitados pelo tempo, imposição da

no tempo e no espaço contra al-

própria mortalidade que assola os

guém claramente identificável co-

combatentes; limitados pelo espaço,

mo “o inimigo”.

cobiçado por alguém, reclamado por

Curioso sobre a guerra é que ao

outrem, mas sempre um pedaço de

longo de sua história, ao menos no

chão para o qual alguém tem planos

Ocidente, frequentemente, senão

incompatíveis com o do outro. Os

quase sempre, dos dois lados do

meios da guerra, a violência. On-

campo de batalha encontram-se

de haja querela acerca da posse de

crianças. Olhando em perspectiva,

um curso d’água, da honra de um

é quase um truísmo demográfico.

rei cornudo ou, no exemplo caro a

A expectativa de vida de um recém-

Quincas Borba, acerca da divisão

nascido na Europa medieval era pró-

de batatas, a guerra é a ameaça

xima de 30 anos; no front de batalha,

iminente ou a realização efetiva da

generais tinham a idade do Neymar.
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Os soldados – bem, eram crianças, ou quase-crianças.

de cima, os desesperados jogam o que estiver à mão

Philippe Ariès, certamente o mais importante histo-

na sua cabeça; se quebrarem muitas delas ou se o rio

riador da infância, não dá um tratamento pormenori-

inundar, você foge. Depois volta. É sempre demorado.

zado à participação das crianças na guerra. Não deixa

Afinal, uma cidade antiga pode ser autossuficiente por

de notar, entretanto, que seres humanos até muito re-

um bom tempo, e todo ano haverá novos ex-meninos.

centemente estavam sendo alçados ao mundo da vida

Quando se entra na cidade, a guerra acabou, você re-

“adulta”, preparadas ou não, ainda neófitos. O argumen-

colhe os despojos, mistura alguns genes e vai embora,

to que marcará o debate sobre o trabalho de Ariès tem

avisando que se mandarem entregar de vez em quando

seu foco precisamente na presumida ausência de uma

alguns sacos de comida e uns cavalos, você talvez resolva

infância até o advento da modernidade.

não voltar. Volta para sua cidade, descansa, faz meninos

Discordamos. É a criança que vai à guerra. Ela não é

legítimos e deseja que cresçam para serem guerreiros

um pequeno anão, um adulto pré-fabricado. A criança

melhores que você. Coroa um rei, escreve uns poemas

vai à guerra, e quando esquece de ir, a guerra vem até

(talvez sobre guerras). A Ilíada não conta a história de

ela. Guerra e infância se encontram no ethos do guer-

meninos de pijamas listrados, pelo contrário. A guerra,

reiro, na literatura de testemunha e nos símbolos da

para o menino da era clássica, é o que ele com sorte

sociedade de massa em que vivemos.

será, não o que ele por azar foi. Ir à guerra é dever de
homem e se você está na guerra, é porque você não
é mais um menino. Não importa a idade. Aquiles é o

O guerreiro

protótipo do jovem guerreiro do mundo antigo. Ale-

Guerra, em sua maior parte, é preparação; o período

xandre da Macedônia seguirá o exemplo à risca. Aos

que antecede à batalha. Do ponto de vista da prepa-

20 anos é rei ilustrado, general respeitado e guerreiro

ração dos meninos para a vida em sociedade, seja na

bem treinado. Antes dos 30, governa meio mundo. Aos

Grécia ou na Roma Antiga, a preparação – a educação

32, deixa um império para virar mito, lenda.

– era o período de formação do guerreiro.

Na dinâmica da guerra de cerco, a defesa não tem

Hoplitas, como eram chamados os guerreiros da

como concluir a guerra, por isso a guerra vira parte do

formação inspirada na tartaruga na Grécia Antiga, em

cotidiano da cidade, não uma circunstância. No ima-

que exércitos eram como grandes amontoados de tar-

ginário dos povos nórdicos, ano após ano voltam os

tarugas, são homens que se orgulham de suas barbas,

gigantes de gelo de Muspellen a sitiar a cidade de As-

que os distinguem dos meninos. Meninos primeiro pre-

gard. Lokison é criado como se fosse irmão de Thor,

cisam ser educados, e, quando ganham barbas, perde a

mas é príncipe do reino inimigo de Muspellen – vive ali

graça educá-los; é-lhes permitido agora guerrear e usar

como prisioneiro de guerra. Loki, príncipe do inimigo,

a própria lança. Não há “infantes” nas guerras gregas.

como todo infante de Asgard, está sendo treinado para

Hoplitas não são também “marines”, como pode nos

a guerra; nesse caso, pelo próprio rei Odin, seu inimigo.

ter feito pensar um imberbe Brad Pitt. Guerreiros de ca-

Também Aécio, o último grande general romano, será

belos curtos e barba raspada só virão com os romanos.

treinado desde a infância nas hostes inimigas. Jogará

Os jovens hoplitas têm orgulhos de suas barbas, prova

por anos bola de gude nas tendas dos parentes de Áti-

de que não são (ou seria “não estão”?) mais meninos.

la, mas na batalha de Châlon, organizará a morte de

Troia não foi um fim de semana de Aquiles na praia. Sua

dezenas de milhares daqueles que o acolheram. Aécio

tomada levou uma década. Que só vai terminar com

aprendeu a lutar entre meninos bárbaros, e vencerá Atila

uma brincadeira de cavalo de madeira.

comandando um exército de bárbaros travestidos de

Com barba ou sem barba, tanto romanos quanto

romanos. Afinal, para a guerra de cerco, nada se devia

gregos lutaram as chamadas guerras de cerco. Cerca

esperar dos refinados meninos romanos, crescidos em

e corta o fornecimento de água e comida. Mata quem

decadente ostentação. Depois de séculos de césares,

tenta sair da muralha, senta e espera a rendição. Lá

Roma não produzia mais os melhores guerreiros, quiçá
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heróis. No mundo antigo, a guerra cercava e invadia a
cidade onde meninos crescem e aguardam a sua hora. Na lenda nórdica, no devido tempo, é Loki quem
vai causar a destruição de Asgard. Seria seu guerreiro
mais definitivo.
A idade seguinte produzirá Lancelots e Galahads,
imberbes meninos virgens, transparentes de tanta honra,
que vagam temendo mais as donzelas do que as espadas. Quanto de verdade há nisso? De qualquer forma,
ainda não se diz nada da infância nessas narrativas.
Não se é criança, mas escudeiro ou pajem. Auxiliamse os jovens velhos homens, morre-se muito e muito
jovem, a fila anda, o escudeiro da primavera é o cavaleiro do próximo verão. Mas é melhor nascer na casta
da espada. Pior foi para as crianças que nasceram com
direito apenas a usar o arado. Essas não conheceram a
guerra, estiveram sempre entre os perdedores quando
aconteciam o massacre e a invasão. A verdadeira guerra,
a santa, a justa, é o porquê, no mundo, daqueles a quem
Deus destinou no berço uma espada. Quanto mais cedo
puderem usá-la, melhor. Quando os ventos do tempo
mudarem as coisas de novo, os da casta eleita vão se
chamar oficiais e terão cavalos. E qualquer um capaz de
se vestir sozinho estará apto a guerrear. A idade
mínima é a de conseguir andar batendo o
calcanhar no chão.
Mil seiscentos e quarenta e dois, a
chamada paz de Westphalia marcou o
fim da Guerra dos Trinta anos e o surgimento da chamada guerra moderna. A
partir dali (até o surgimento da Al Qaeda), a guerra será monopólio das nações.
Mais ou menos nessa época surge o uso
do termo infantaria, derivado de infantes,
ou seja, de meninos inexperientes, que devem lutar com disciplina e sem iniciativa – popularmente, “buchas de canhão”. Nessa época,
surge o que contemporaneamente se entende
por cultura militar: os uniformes, os toques de
tambor e a corneta, os graus hierárquicos. Toda
uma estrutura voltada a evitar a fuga dos soldados, que se empenhavam bastante para conseguir desertar. “Morrer pela pátria” é mote que
só emplaca a partir do século XIX. Antes disso,
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dispensadas de seu serviço militar compulsório, despidas da roupagem de guerreiras, terão seu lugar social
deslocado pelo olhar vigilante que imprimem sobre as
ruas da cidade sitiada.
Só a amnésia explica aqueles que acreditam que o
11 de Setembro é a chegada da guerra ao solo norte-americano. Um século de guerra dentro de casa, mais do
que apenas uma geografia favorável, explica por que os
EUA fazem questão de lutar apenas no país dos outros.
Se antes cidades eram cercadas, e depois foram sitiadas,
agora elas serão o próprio palco das batalhas. Atlanta
em chamas é um prelúdio para Londres bombardeada,
Paris ocupada, o inverno de Leningrado, Berlim destruída.
A guerra não é mais a profissão dos jovens guerreiros
timbiras e apaches, rito de passagem da masculinidade.
Mesmo que poetas românticos continuem falando de
recrutamento pouco diferia de sequestro. O jovem era

bravos guerreiros da tribo tupi, a guerra agora são pias

roubado ou dado como um (pagamento de) imposto

quebradas e civis morrendo feridos ao relento.

por sua família e sua cidade ao governo de então. A

Coube ao Brasil, a outra América, a honra de ter cria-

guerra continua a ser travada na planície, as cidades

do os primeiros meninos de pijama listrado. Ao fim da

agora são sitiadas por exércitos e é quase impossível

Guerra do Paraguai, a maioria dos paraguaios do sexo

dizer quando é um exército invasor ou defensor; para

masculino permanecia muitas vezes insepulta. A mais

o cotidiano da cidade, dá no mesmo. Guerrear era criar

industrializada nação latino-americana era agora um

a situação que força a rebelião e a deserção dentro da

país de mulheres transtornadas e de crianças sem rumo.

maquinaria inimiga. Não eram incomuns batalhas ga-

Lá, o Dia da Criança é celebrado em 16 de agosto, Dia

nhas por W.O. Ao final, entretanto, importava desertar

da Batalha de Acosta Nu (ou Campo Grande, como é

ou se proteger do rolo compressor, voltar pra cidade e

denominada pelo Exército Brasileiro). Nesse dia, 3.500

para a família, e se tornar um “veterano”. Nem infante

crianças, muitas usando barbas postiças e armas de

nem guerreiro. Velho demais.

madeira, complementaram um exército de 500 veteranos paraguaios contra cerca de 20 mil combatentes da
Tríplice Entente (Brasil, Argentina, Uruguai). Os números

A testemunha

são imprecisos, mas houve em torno de 2.000 mortos e

No processo de consolidação do Estado-nação, os

1.200 prisioneiros entre os “infantes” paraguaios e cerca

europeus continuam a ser as fontes das novas ideias.

de 100 mortos e 200 feridos do lado vencedor. Não é

Sempre se pode contar com a França e a Alemanha para

difícil compreender por que fantasmas de pixotes, me-

formar grandes generais. Mas na prática, a Guerra do

ninos pelados, dadinhos, laranjinhas e outros capitães

Paraguai e, principalmente, a Guerra Civil estadunidense

de areia assombram nossa produção cultural.

serão os grandes laboratórios para as fórmulas da Pri-

A literatura acerca de eventos de horror estende-se

meira e da Segunda Grande Guerra. E não faltará nelas

por todo o século XX, seja nas duas grandes guerras,

um papel especial para as crianças. Em novos tempos

seja nas guerras de libertação colonial ou nas impe-

mais democráticos, dispensa-se tão seleto e diligente

rialistas. Pioneiro no tratamento do tema da infância

treinamento para os guerreiros. Há, portanto, muitos

em contextos como este, Franz Fanon descreve como

jovens nem tão nobres dispostos a pegar em armas,

a violência colonial não tem somente o objetivo de

especialmente por um soldo. As crianças, por sua vez,

garantir a obediência; procura desumanizar, liquidar

112 SALTIMBANCOS

I N S I G H T

as tradições, substituir a língua. Nas palavras de Sar-

INTELIGÊNCIA

d) Enurese periódica.

tre, em sua introdução a Os Condenados da Terra, de

e) Tendência sádica. Uma brincadeira frequente:

Fanon, para “destruir a cultura sem lhes dar a nossa; é

abrir furiosamente inúmeros orifícios numa folha de

preciso embrutecê-los pela fadiga”. Esse processo des-

papel esticada. Os lápis estão todos mordidos, e as

-civilizatório, essa tentativa de des-socialização só pode

unhas roídas com uma constância desesperante. São

ser bem-sucedida mirando diretamente nas crianças.

frequentes as disputas entre elas, malgrado um fundo

Se com o mundo contemporâneo podemos falar, final-

de grande afeição.”

mente, em uma preocupação com a infância, a guerra
impõe uma ressignificação drástica. De guerreiros para

Na Europa, que havia conseguido empurrar por umas

testemunhas, com a capacidade de presentificar, porque

poucas décadas suas disputas internas para solo colo-

(in)devidamente danificadas. Como analisa Fanon, ao

nial, Dickens e Andersen fizeram os primeiros grandes

observar crianças órfãs da guerra argelina:

relatos do sofrimento da infância, subtraída aparentemente de papel mais relevante da indústria da guerra.

a) Existe nessas diversas crianças um amor muito

Um relato atento a esse novo personagem investido

acentuado pelas imagens parentais. Tudo o que se as-

pelos infantes, Oliver Twist e a menina dos fósforos têm

semelha a pai ou mãe é procurado com grande afinco

enormes olhos tristes, que cortam o coração.

e ciosamente guardado.

A infância conquistou um lugar no mundo, o lugar

b) Observa-se nelas, de maneira geral, uma fobia

do olhar distanciado de quem foi relegado a estar fora

do ruído. Essas crianças ficam muito aflitas quando são

do campo de batalha. Para assegurar, entretanto, um

repreendidas. Grande sede de calma e afeição.

olhar sensível que denuncia o horror sem horrorizar, es-

c) Em muitas delas registram-se insônias com sonambulismo.

tas crianças passaram a ser dignas de afeto, de investimentos. Busca-se uma educação continuada e universal.
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Taxas mais baixas de fertilidade e de mortalidade infantil
permitiriam mais investimentos afetivos e econômicos
nas crianças. Quando as grandes guerras vierem, quod
ergo demonstratio, nenhum patrimônio será mais planteado do que a vida das crianças. Ou melhor, os olhos
delas. Que sejam elas mandadas para o interior escuro
dos armários mágicos de Tolkien, invadir as cabines do
Dr. Who. Os ingleses são enigmáticos. Têm cofres mágicos onde economizam suas crianças. Entre as duas
grandes guerras, inventaram seguridade social, orfanatos de guerra, muita política pública para a infância.
Crianças são aprendizes de feiticeiros, é o que nos
ensina Walt Disney em Fantasia, seu clássico de 1940.
Elas podem aprimorar-se. Mas Disney tem outro coelho
na cartola. Bem, não só ele... Freud, primeiro. Somos
todos crianças.
O século XX roubou da guerra seu caráter cotidiano. A guerra, a ação militar, outrora destino dos me-

japonês da Segunda Guerra, conhece um segundo, este,

lhores, torna-se a exceção. Vivemos mais, vivemos me-

japonês, que está destinado a se tornar, não por acaso,

lhor, não faz sentido viver para a guerra, mesmo que

um camicase. O menino japonês do filme é a última

de quando em quando ainda vivamos uma. Às vezes,

criança-guerreiro do mundo antigo e, como tal, sua

vivemos a impressão de uma guerra atrás da outra. A

tragédia consiste na impossibilidade de se tornar herói,

guerra, no entanto, não é o destino; ela é a interrupção

ao que estaria destinado. Ele é baleado, quase comi-

de homens e mulheres que vivem vidas de contínuo

camente, logo depois de ter aceitado que seu destino

crescimento, e são as crianças, a lembrança constante

não se realizaria, a guerra acabara e não haveria outra

desse crescimento. Inventamos a infância para poder

para os japoneses. Ele jamais seria um herói. O menino

negar a casta, o determinismo da fortuna e do berço.

inglês, por seu lado, infelizmente não foi mandado a

A infância contemporânea contrapõe-se ao guerrei-

tempo para dentro de armários mágicos e se perde da

ro grego. O Estado moderno precisa da criança para

família durante a invasão japonesa. Em consequência,

mostrar aos seus cidadãos/operários que eles podem

ele testemunha todo o “horror” da guerra, da infância

ser mais a cada dia. O empreendedor, o homem de su-

roubada. Na última cena do filme, diante do reencon-

cesso, não é um guerreiro, porque ele busca ser mais

tro com seus pais, a câmera mostra um rosto atônito,

a cada dia, enquanto o guerreiro grego, ou mesmo o

como o de alguém fora de lugar. Ele não pode, como

do ciclo arturiano, é a mesmice eterna do seu próprio

poderia um recruta de Napoleão ou um herói de Ho-

instante fatal. Esse é o segredo do papel das crianças

mero, voltar para casa. E, assim como ele, mostram-nos

como testemunhas do horror da guerra, porque nada é

Hollywood e atiradores seriais yankees, nenhum soldado

mais terrível do que impedir o crescimento, suspender

realmente volta para casa.

o aprimoramento. As crianças na guerra são soldados

Coincide com o advento do olhar infantil sobre a

incapazes de ascender ao Olimpo com Aquiles. São

guerra contemporânea, o declínio dos exércitos orga-

testemunhas do tempo perdido.

nizados em linhas e colunas. Os soldados agora serão

Talvez uma das melhores representações desse novo

incentivados a ter iniciativa e a serem contumazes. Nada

mundo esteja no filme Império do Sol (1987), de Steven

de cercos: bombardeio, invade-se a cidade (sob o do-

Spielberg. Dois meninos; o primeiro, ocidental, tentando

mesticado eufemismo de ocupação), e inicia-se a busca

sobreviver e “se virar” em um campo de concentração

e revista dos domicílios onde se escondem rendidos,
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suas esposas e crianças. Por trás das exibicionistas pa-

próxima do absurdo e obcecada com animais, reais ou

radas “cívicas” por estas cidades “ocupadas”, os olhos

fantásticos. Até hoje, Dr. Seuss está entre os autores de

infantis serão soerguidos à condição privilegiada de

livros infantis mais lidos nos Estados Unidos. Publicado

testemunhas. Testemunhas de guerras em que a esta-

em 1957, “O gatola da cartola” já havia vendido mais

tística de mortes de civis sempre flerta com o genocídio,

de um milhão e meio de livros dois anos depois. Hoje,

e a destruição massificada tem o explícito propósito de

calcula-se que o conjunto da obra de Dr. Seuss tenha

romper com o tecido social em sua célula menor, a oikos

vendido mais de 200 milhões de volumes.

e a família que a ocupa e mantém. As famílias, mais do

O gatola, como ficou conhecido “the cat” em por-

que os armazéns, as estradas de ferro ou as instalações

tuguês, é um gato alto que anda nas patas traseiras e

militares, são os grandes alvos das guerras de 19 e 20

que ostenta um chapéu que lhe dá a alcunha. O seu

que crianças foram forçadas a testemunhar.

chapéu é azul com listras vermelhas, como o Tio Sam.

Mas se crianças em todo o mundo precisaram con-

Aliás, nas primeiras charges da “América” de Dr. Seuss

viver com guerras coloniais, imperiais ou mundiais e

para a PM, ela era representada por um avestruz, forma

precisaram ser protegidas do horror, surpreende que a

de criticar o crescimento da postura isolacionista defen-

nação mais belicosa do mundo contemporâneo, depois

dida nos EUA durante a Segunda Guerra por políticos

de uma intensa guerra civil, conseguisse conservar cer-

como Charles Lindbergh – aquele que cruzou o Atlântico

ta inviolabilidade de seu território durante o século XX.

pelos ares e depois virou candidato à Presidência dos

Na América, de uma forma muito curiosa, o herói grego

EUA. Seja por pressões editoriais na redação ou crises

pôde ser preservado e fundido ao empreendedor. As

de consciência, o avestruz, com o tempo, foi ganhando

crianças, ao menos pela via da fantasia, continuaram a

contornos de um grande pássaro, quiçá uma garça, mas

ser preparadas para a guerra. O herói grego sobrevive,

que em voo já apresentava feições mais próximas da

não mais trágico, mas transmutado em super-herói, para

águia, símbolo da grande pátria do Tio Sam. O gatola, a

o alto e avante sempre, mesmo que com uma passa-

última mutação da personagem, é um simpático amigo

dinha pela mesa do escritório. Essa distância-presença

de um casal de crianças para as quais traz permanente

da guerra na cultura norte-americana tem uma excep-

diversão por meio de viagens em uma fantástica nave

cionalidade própria, cuja boa compreensão passa pelo

vermelha. O universo de personagens e desenhos de

sucesso de um homem, fascinado com reis tartarugas,

Dr. Seuss é tomado de animais e máquinas fictícios e

elefantes sonsos e gatos de cartola.

engraçados, que parecem extraídos da imaginação de
um humorista vivendo o mundo de Jules Verne.
Na introdução da coletânea das charges da PM, or-

O símbolo

ganizada por Richard H. Minear em 1999, Art Spiegel-

Durante a Segunda Grande Guerra, havia um ves-

man já chamava a atenção para a zoologia e os artefatos

pertino de esquerda que circulava em Nova York cha-

como elementos estruturantes do humor de guerra de

mado PM. Desenhava charges para esse jornal o Sr.

Dr. Seuss. Horton, o elefante, por exemplo, que depois

Theodore Seuss Geisel, também conhecido como Dr.

também se tornará personagem de livro infantil, é a Índia

Seuss, um autor que viria a dominar a imaginação das

nas charges de guerra. A crítica ácida de Dr. Seuss ao

crianças norte-americanas durante toda a segunda me-

pacifismo indiano transmuta-se facilmente na inocên-

tade daquele século. Autor de clássicos como O gato-

cia pueril de Horton nas suas histórias infantis. Horton

la da cartola (The cat in the hat), traduzido pela Cia.

hatches an egg (Horton bota um ovo) é emblemático

das Letrinhas e transmitido como desenho animado

nesse sentido.

no Discovery Kids, Dr. Seuss ficou conhecido por livros

É na história da tartaruga Yurtle, publicada em 1950,

para diversas faixas etárias infantis, todos escritos em

apenas cinco anos após o fim da Segunda Grande Guer-

estrofes e rimas, e sempre acompanhados de profusos

ra do século XX, que Theodore Seuss Geisel começou a

desenhos, ricos em detalhes de uma linguagem visual

dar um contorno mais claro à relação entre ilustração,
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prosa em poesia e narrativas infantis “pouco” inocentes.

ostracismo, enquanto as demais tartarugas vivem em

Durante a guerra, tanto Hitler quanto Goebbels haviam

paz e igualdade no lago.

sido retratados várias vezes como tartarugas.

A metáfora e o uso da analogia nessa história, em

Yurtle the turtle (1950) é a história da tartaruga-rei

vista do que sabemos sobre as charges da PM, são

de um lago de tartarugas que quer um trono cada vez

evidentes. O que é menos evidente é o papel que Dr.

mais alto para enxergar cada vez mais longe para ter

Seuss outorga aos protagonistas de sua história. Yur-

um reino cada vez mais extenso.

tle termina ostracizado em uma lição infantil do tipo
“o poder é solitário e seu abuso pior ainda”, enquanto

Se eu pudesse estar lá no alto, quanta coisa veria!

Mack, o Lênin do laguinho, não vira herói. Tartaruga é

Nossa, que rei! Dono de tudo seria!

tudo tartaruga.
E crianças, curiosamente, são pequenos seres, curio-

A solução que Yurtle encontra para saciar seu desejo

sos e sabidos, que veem e querem ver longe. Não mais

de “ver para mandar” é construir uma pilha de tarta-

como testemunhas de uma guerra genocida na Europa,

rugas cada vez maior e mais numerosa, para que sua

África ou Ásia, nem disfarçados como infantes barba-

visão alcançasse um horizonte cada vez mais distante.

dos em guerras contra índios em pleno século XIX na

Mas eis que a contestação de uma tartaruga comum

América. Sua visão é seu modo de invadir um reino da

chamada Mack, sucedida de um arroto dado por ele,

fantasia em que, apartados da experiência da guerra

resulta na queda da torre erguida por Yurtle, que após

(a não ser pela condição de vítima potencial) tudo que

grave queda na lama passa o resto de seus dias em

é humano pode ter outra forma, e tudo que é infantil
pode ter outro sentido.
O que une esta plasticidade das formas que habitam o reino da fantasia é um conjunto de símbolos,
frequentemente extraído do reino do humor de guerra,
o momento mais agudo em que a Humanidade decide
tratar o real como um reino fantástico, como no caso
exemplar de Dr. Seuss. A apreensão desses símbolos,
quando feita ainda no momento infantil em que o real
e aquele reino se confundem, desagua em uma forma
de socialização onde há um elo poucas vezes perdido
entre a linguagem audiovisual que exprime opinião sobre a guerra e seduz povos e a linguagem audiovisual
que cria fantasia e seduz crianças.
> José Eisenberg é professor de Ciência Política do
Departamento de Ciências Sociais da UERJ.
evinhall@me.com
> Rodrigo Mudesto é consultor nas áreas de políticas
públicas.
rodrigomudesto@yahoo.com.br
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A raiva dos chineses e
outros
leandro karnal
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manuscritos sobre o

ó
io
d
e a globalização
Nada de bom selvagem. Desde a partida, os males imperam: o ódio, a
perversidade, a violência, a agressividade, os sentimentos racistas, xenofóbicos,
homofóbicos e misóginos. Zonas sombrias de toda espécie estão evidentes desde
que o homem é homem – do estado de natureza ao estágio de questionável
civilização globalizada e tecno-violenta, conforme disseca, a seguir, o historiador
Leandro Karnal. Rara forma de comunicação universal com o outro, diz ele, o
ódio é uma tentativa de diálogo, uma ação e uma reação, uma demonstração de
superioridade ou inferioridade, poder ou conformação, decadência ou inveja,
altivez ou resignação, ofensa ou ressentimento, desespero ou anseio de felicidade.
É um de nossos paradoxos: vivam os chineses, abaixo os chineses. Lupus est homo
homini non homo. Diante de Hobbes, sob inspiração de Plauto, Rousseau sempre
dançou nessa. O ódio somos nós.

leandro karnal
historiador
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A GLOBALIZAÇÃO DO ÓDIO
A palavra globalização, que tanto usamos hoje,
serve para definir diversos momentos da história. Ela
já poderia ser usada, por exemplo, para o século XVI,
quando a Europa descobre a América e passa a colonizar a África e a Ásia. À medida que vão descobrindo
produtos novos vindos da América, como o milho, a
batata e o tabaco, e levam produtos como o café e o
açúcar, os homens descobrem o outro, e essa relação
de alteridade começa também a produzir resistências.
No segundo momento da globalização, com o imperialismo do século XIX, a Europa inventa o racismo.
Neste momento, a expressão racista, de difusão de preconceitos, curiosamente ocorre quando o contato com
o índio fica mais sistemático. Os grandes autores racistas, que apresentam o discurso da desigualdade entre
as raças, como Gobineau, amigo íntimo de D. Pedro
II, surgem no momento de crescimento dos contatos
econômicos e culturais. No terceiro e novo momento da globalização, já com o discurso pós-moderno e
com a internet, novamente nos colocamos em contato com pessoas que, mais uma vez, são desinstaladas
de seus valores, desde alimentares a sexuais e étnicos.
E aumenta a xenofobia. Em outras palavras, todas as
vezes em que somos expostos ao outro, à alteridade,
necessariamente há um reforço da identidade, e esse
reforço reafirma também aquilo que marca o nosso
apego a valores que nós mesmos inventamos. Não é a
primeira vez, portanto, que é possível identificar a disseminação do ódio. À medida que somos mais e mais
expostos à alteridade, reforçamos a xenofobia, o racismo, o etnocentrismo e um certo darwinismo social
– ou seja: estou evoluindo mais do que o meu vizinho,
logo estou mais à frente, sou melhor e mais civilizado.
Havendo a ideia de que, entre o dia e a noite, há um
período de crepúsculo, é nesse período que as sombras
assumem formas fantasmagóricas.
TUDO COMEÇOU EM NÓS MESMOS
Sentimentos negativos, agressivos, racistas, xenofóbicos, homofóbicos e misóginos nunca estiveram
latentes. Eles são sempre evidentes. No momento em
que estamos mais expostos à alteridade, esses sentimentos aparecem de maneira mais forte. Pressupor,
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no entanto, que há um ser humano mais racista quando exposto à globalização e à internacionalização significa pensar que o ser humano é naturalmente bom.
Se isso fosse verdadeiro, o homem naturalmente bom
deveria morar na sua aldeia para não ter contato com
os outros. O ser humano, em todos os seus aspectos,
estabelece formas de racismo e ressentimentos em relação àquilo que é diferente dele. Nesse sentido, sou
mais hobbesiano do que rousseauniano. Acredito na
ideia de que o homem é muito mais o lobo do próprio
homem. Sua natureza é violenta e, quando ele tem
chance, exerce essa violência por meio do poder, da
comparação cultural e de outras formas de exercício
da superioridade. Deixamos à tona uma enormidade
de sentimentos agressivos, comparativos racistas e assim por diante. É possível também que, junto a tudo
isso, aflore um discurso de tolerância e de maior harmonização entre os povos. Mas isso não elimina o fato
de que somos essencialmente agressivos, violentos e
xenofóbicos. Para isso, a solução natural é o aumento
de dois polos: o da coerção e o do consenso. A coerção
se consegue através de leis como a do crime de racismo, a punição para homofobia, a proibição de violência contra crianças, a Lei Maria da Penha. A segunda
estratégia, a do consenso, é conseguida por meio da
educação. Ela deveria ser superior, mas não necessariamente o é. Mesmo em cidades cosmopolitas, como
São Paulo e Rio de Janeiro, matam-se gays.
CICLOS DE MAXIMIZAÇÃO
DO ÓDIO E DA VIOLÊNCIA
O aumento dos meios racionais industriais modernos vem, em geral, acompanhado dos maiores genocídios em termos numéricos ou proporcionais. Em
termos numéricos, vimos genocídios como o holocausto ou o massacre dos povos na antiga União Soviética e na China. Em termos proporcionais, as mortes
do Cambodja, onde se eliminou parcela expressiva da
população. Essas expressões radicais de violência não
ocorreram nem nas ditas trevas medievais, nem nos
períodos da Antiguidade, nem nas guerras antigas.
Ocorreram e ocorrem no plano dos Estados nacionais e racionais, que dirigem a violência contra seu
outro interior: camponeses na União Soviética, judeus
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na sociedade alemã nazista, intelectuais na sociedade
cambodjiana. Sejam quais forem os projetos utópicos
de melhoria da sociedade, essa sociedade provoca uma
impressionante quantidade de mortes. E todas elas no
contexto de mundos modernos, expostos às diferenças.
Tivemos a Guerra dos Trinta Anos no século XVII,
exposta à diversidade religiosa; as guerras napoleônicas, como projeto de guerras europeias, entre o fim
do século XVIII e o início do século XIX; e as guerras
mundiais do século XX. Em cada uma delas, aumentou consideravelmente o número de mortes. Isso é resultado do crescimento da tecnologia, do domínio da
violência e do aumento da eleição de um outro ideal,
como objeto dessa violência. Matamos muito mais
hoje do que os romanos no passado. Curiosamente,
uma sociedade como a romana convivia com a violência institucional – por exemplo, a escravidão ou poder
despótico do imperador. Mas é nas sociedades mais
democráticas que a violência é ainda maior. Mas essa
endência não é resultado da globalização ou da exposição a mercados e ideias internacionais. A expansão
ibérica do século XV, a expansão do continente europeu no século XVI, a expansão da segunda revolução
industrial e o imperialismo no século XIX, a expansão
pós-Segunda Guerra mundial e a globalização atual,
tudo também vem acompanhado de ciclos de violência cada vez mais sistemáticos e institucionais.
CHINESES, A BOLA DA VEZ?
O mundo em geral pressupõe a ideia de um império dominante e um modelo único em nossa cabeça.
Nunca me esqueço de que, na década de 1970, estimularam-me a pensar que o futuro estaria nas mãos
do Japão. A exposição de Osaka, em 1970, parecia revelar o apogeu da vitória japonesa contra o modelo
fordista, que havia dominado a revolução industrial
anterior. Muita gente, como o então presidente do
México, Carlos Salinas de Gortari, na década de 1980,
tentou colocar os filhos em colégio japonês, porque
o japonês era a língua do futuro. A partir do governo Sarney, convenceram-me de que o espanhol era
a bola da vez. Em tempos de Mercosul, o espanhol
era o futuro. E agora me convencem de que o futuro
está no mandarim. Prefiro aguardar uma língua mais
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fácil. Mas o fato de a economia chinesa ter crescido
durante mais de 30 anos a patamares acima de 10%,
ter retirado da pobreza mais de 400 milhões de pessoas, impedido o nascimento de outros tantos possíveis
400 milhões, graças à política de filho único, esse sucesso impactante chinês não significa que precisamos
pensar um modelo bipolar de império, nos moldes da
Guerra Fria. Sem dúvida, o futuro imediato, até 2020,
passa por problemas e resoluções que dizem respeito
a países como a China, mas nunca tivemos no mundo
esse modelo de império como o chinês, que é estruturalmente dependente de outros impérios. Em outras
palavras, nada pior para a China do que o declínio
do império americano. Nada pior para os Estados
Unidos do que o declínio chinês. Essa interligação
entre o Brasil produtor, agroexportador e as compras
da China, com a consequente desindustrialização do
Brasil, revela um diálogo do país com a ascensão da
China e atesta que somos mutuamente dependentes.
Isso não quer dizer que possamos ter de novo um império americano, como em 1945, quando os Estados
Unidos detinham 50% das reservas de ouro mundial.
Hoje não temos um modelo específico de império. A
nossa dificuldade é pensar hoje uma economia que
pode ter a ver com o desenvolvimento chinês, mas
tão profundamente globalizado que essas companhias
não podem ser mais consideradas essencialmente chinesas. Esse capital não é mais exclusivamente chinês.
Há, portanto, variáveis novas, cujos contornos não
estão completamente nítidos. Mas tudo indica, sim,
que até a década seguinte, pelo menos, aquilo que a
Rússia produzir de gás e petróleo na Sibéria, a China
com suas fábricas no mundo, a Índia, o Brasil como
sede alimentar mundial e os norte-americanos como
a maior economia do planeta em números absolutos,
todos esses são bolas da vez. Qual a bola vai entrar na
caçapa específica é difícil dizer. Mas devemos lembrar
que, há cinco anos ou um pouco mais, a Espanha era a
maravilha do mundo, a Irlanda era o futuro e nós nos
encantávamos com outras coisas. Os chamados PIIGS
– Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha – caíram
numa velocidade que jamais havíamos imaginado. Há
30 anos o Japão era a grande potência ascendente. A
chance do tropeço, do fracasso, é tão grande para a
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China quanto foi para os outros: ela exibe problemas
estruturais tão fortes para o fracasso quanto elementos
estruturais para o sucesso. Aqueles que torcem contra
a China são aqueles para quem, lembrando Nelson
Rodrigues, o sucesso é uma ofensa pessoal, aqueles que
buscam a qualquer momento um indicativo de que o
fracasso começou. Tais pessoas aguardam, ansiosas,
uma espinha na cara da Gisele Bundchen. Assim elas
se sentirão mais tranquilas ao primeiro sinal de decadência e se confortarão por nunca terem atingido
aquele patamar. A decadência de quem faz sucesso é
tão aguardada quanto qualquer outra. É o que queremos, é o que esperamos.
RASTREANDO O PERIGO AMARELO
É possível que a reação à China e o grau de xenofobia aumentem na proporção de um indicador pela
revista inglesa The Economist, o índice da sinodependência. O velho “perigo amarelo” chegou ao Brasil há 104 anos, quando para cá vieram os japoneses.
Naquela época se dizia: eles são milhões, violentos e
trazem doenças. Nos Estados Unidos, o “perigo amarelo” chegou há mais de 150 anos, quando os chineses
foram construir as ferrovias. O perigo amarelo, para
muitos, é real. Na primeira vez entre muitas que fui
à China, obrigaram-me a tomar vacina contra a febre
amarela. Em meu brasiliocentrismo, pensei: querem
me proteger contra alguma febre amarela na China.
Que nada. Era uma exigência chinesa contra o temor
de febre no Brasil, uma proteção deles contra nós. É
uma surpresa descobrir que você é o foco infeccioso,
e não os chineses. Lentamente vai-se descobrindo que
essas desconfianças são traduzidas em formas suaves
ou não. Foucault escreveu que se estabelece um hospício não para tratar os loucos, mas para garantir àqueles que estão fora que eles são saudáveis. Do mesmo
modo, é fundamental que existam governos como o
da China para que possamos pensar no nosso como
um bom governo. O que seria de nós se não olhássemos para esse hospício de 1,4 bilhão de pessoas? Essas
diferenças sempre servirão de exemplos externos, para
que se tente criticar e transformar a realidade interna.
Em São Paulo, esforçamo-nos para terminar metade
do Rodoanel ou para dar uma asfaltada numa pista
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de aeroporto para uma Copa do Mundo. Enquanto
isso, os chineses constroem aeroportos numa velocidade taylorista. Isso nos permite olhar o Brasil e dizer:
precisamos melhorar e muito nossos padrões de eficiência. Por outro, lado também se dirá: na China há
escravidão coletiva, trata-se de um país sem liberdades, odioso. Ao amarmos ou odiarmos outros países, é
como se dizia na Idade Média: ao apontar o dedo para
alguém, há outros três dedos apontados para mim.
No primeiro relato de uma experiência multicultural globalizada, em “Dos canibais”, o capítulo XXXI
do Livro I dos Ensaios, Montaigne encontra indígenas antropófagos do Rio de Janeiro do século XVI. E
usa aqueles indígenas para defender uma reforma da
sociedade francesa. Para ele, os indígenas não entendiam como havia franceses tão satisfeitos e outros tão
pobres, e por que um não atacava o outro. E encerra
com o famoso trecho: os selvagens não usam calças.
Ou seja, como é possível que eles sejam tão sábios e tão
equilibrados e possam vir aqui e falar desse absurdo
ao rei menino Carlos IX. Este é mais um exemplo de
como usamos o outro como forma de criticar a nós
mesmos. A memória humana faz muito isso e, quando
não é possível, a violência acaba sendo um caminho.
A violência não apenas contra o outro, mas contra a
mudança, é algo muito comum nas grandes cidades
brasileiras. A elite portuguesa de São Paulo olhou para
imigração italiana como carcamanos. Essa elite italiana olhou para a chegada dos japoneses e judeus e viu
aquilo como absurdo. A elite judaica olhou a chegada
dos coreanos com uma desconfiança atroz. Os coreanos olharam para a chegada dos bolivianos como algo
terrível. Em síntese, o contato com o outro mostra
muito a nossa incapacidade de viver com a diversidade
e de achar um fundamento de identidade na violência
e na explosão.
ABAIXO O SUCESSO ALHEIO
O caso chinês carrega ao mesmo tempo o estigma
do sucesso, a ameaça numérica do contingente superlativo de pessoas e – o que talvez seja o mais complicado – as diferenças étnicas. Há uma marcante diferença
dos traços fisionômicos orientais, o que dá um ingrediente mais exclusivo nesse potencial de incômodo. Se
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um extraterrestre olhasse o planeta Terra, descobriria
espantado que, entre o Paquistão e a Indonésia e do
Japão ao Vietnã, encontram-se mais de 70% da espécie
humana. Sete entre cada dez pessoas no mundo vivem
no Sul e no Sudeste da Ásia. Se somarmos Indonésia,
Japão, Índia, China, Paquistão e Bangladesh, há aí 400
milhões de pessoas a mais do que em toda a África,
que tem 1,4 bilhão de habitantes. China e Índia somam mais de 2,6 bilhões de pessoas, num planeta de 7
bilhões. Portanto, a presença oriental já é dominante
há muito tempo. É apenas por eurocentrismo que se
imagina que essa presença oriental vai descaracterizar
a cultura. É isso que Marshall Sahlins, no seu livro
Esperando Foucault ainda, lembra ao dizer que em
Nova York há 1 milhão de restaurantes estrangeiros,
mas ninguém imagina que Nova York vai perder sua
identidade. Porém, ao encontrar McDonalds no interior da Sicilia, todos imaginam imediatamente que
aquilo destruirá a identidade siciliana. O reconhecimento indireto de um certo fracasso e a conclusão de
que os chineses são mais eficientes ou mais numerosos
– Juca Chaves dizia na década de 1970 que os orientais
são numerosos porque comem com dois pauzinhos –
levam a uma certa explicação científica: eles têm diferenças físicas profundas. Pensar nas diferenças chinesas pressupõe que temos uma unidade fenotípica que
nenhum outro país tem, o que não é verdade nem de
longe, pois nossa diversidade inclui orientais, negros,
indígenas, morenos, loiros. A unidade parece ameaçada pela invasão do outro. A Europa incapaz de gerar
filhos reclama que os imigrantes árabes têm muitos. A
Europa incapaz de ser religiosa tem medo da religião
islâmica. É como uma criança que não brinca com o
brinquedo e não deixa que o outro brinque, por inveja. Ou seja, há um sentimento implícito de inveja da
ordem e do crescimento. Esse sentimento é traduzido
muito mais no defeito do outro do que no reconhecimento de que o que me incomoda é o meu fracasso, e
não o sucesso alheio.
O INIMIGO É FORTE
A Alemanha teve uma experiência radical de intolerância depois da Segunda Guerra Mundial. Especialmente a partir do final da Alemanha Ocidental, ela se
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dedicou a uma profunda educação para a diversidade,
o que não impediu que na ultracosmopolita Berlim
dos anos 1970, dependente da mão de obra turca na
construção civil, casos de xenofobia explodissem. Esse
tema se transformou em livro, Cabeça de turco, escrito por um jornalista alemão (Günter Wallraff). Em
outro livro, Meu inimigo sou eu” (de Yoram Binur),
um israelense se passa por um palestino, trabalhando
num bufê em Israel, expondo um quadro de medo
e desconfiança. Essas experiências demonstram que
ódios internos, contra imigrantes, ou a convivência de
povos historicamente vizinhos mas com problemas,
como palestinos e israelenses, são sempre problemáticos. Nós só não temos raiva de quem fracassa, ou de
quem é pequeno e não nos incomoda. Ninguém tem
ódio de Bangladesh, mas contra os chineses, sim. No
Brasil, a federação que mais reivindica a identidade
local, o Rio Grande do Sul, é a mesma que provoca a
maior piada no território nacional. Mas não há uma
única piada sobre Roraima, resultado do fato de que
não há identidade visível aos de fora desse estado. Todas as vezes que marco a identidade de maneira forte,
provoco esse tipo de reação. Um país de identidade
fraca e quatro línguas, como a Suíça, é capaz de passar
uma medida proibindo a construção de mesquitas em
seu território. Ou seja, pode haver centro de estudos
de OVNIs, mas não se pode construir mesquitas. A
única explicação para isso é a xenofobia pura, baseada
no mais declarado racismo.
TODOS TÊM ALGUÉM PARA ODIAR
José Saramago tem um livro genial, O Evangelho
Segundo Jesus Cristo, no qual o demônio se mostra
espantado com tantas atrocidades cometidas na história do cristianismo, em nome de Deus Pai. E Deus diz:
não posso ser Deus se não houver o diabo. O ódio é
um elemento muito poderoso, que confere identidade.
As igrejas insistem na ação do demônio. A felicidade
mantém as coisas menos intensas. É preciso medo e
tensão. A ideia de que o ódio cria incentivos é manipulada por um movimento que vira a base de nossa
identidade. Peque-se o amor universal, nos moldes da
proposta cristã. Amar a todos como devo amar o meu
filho com a mesma identidade se mostra irrealizável,
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porque devo amar mais quem me faz mal. É uma ideia
utópica bonita, mas as utopias estão fadadas ao fracasso. Amóz Oz diz que Israel é uma utopia e, como toda
utopia, está destinada ao fracasso. Essa é uma discussão complexa, mas, em todo caso, é fundamental que
o meu inimigo exista para eu saber quem sou. Uma
pesquisa nos Estados Unidos tentou mostrar quanto
dinheiro custa a felicidade. Foi estabelecido um número que, no Brasil, seria o curioso patamar de R$ 11 mil
por mês. O mais discutível não é o número, mas o fato
de ignorar que o dinheiro que me traz felicidade é o
mesmo que tira a felicidade dos outros. Tenho de ganhar mais do que meu cunhado ou meu vizinho. Minha casa e meu filho têm de ser mais bonitos. Preciso
ser mais rico do que os outros para ter mais felicidade.
A felicidade que se sente com uma Ferrari é apenas
uma representação, pois é feita para o outro. Ela nem
é confortável, mas dá ao outro a noção do que não
se tem. Eu sugiro sempre aos meus alunos em sala
de aula: experimentem chegar para alguém ou para
algum grupo e dizer que seu signo é Aquário. Ouvirão alguém informar que é de Libra, outro de Peixes
e assim por diante. As pessoas jamais entrarão na sua
conversa, mas falarão de si. Desolado você vai complementar: “meu ascendente é Aquário.” Seu interlocutor
dirá que seu ascendente é Touro. Se vocês chegarem
esta noite em casa dizendo que estão cansados, provavelmente ouvirão um “eu também estou”, e não uma
questão: “Amor, hoje seu dia foi particularmente pesado?” Ninguém escuta, ninguém responde. Não há o
outro, só a si mesmo.
MALES PRESENTES DESDE SEMPRE
Por incrível que pareça, o ódio é uma das raras
expressões humanas de comunicação com o outro,
uma tentativa de olhar para o outro dizendo: “Eu sou
superior, eu te odeio.” Ou: “Você é superior, eu te
odeio mais ainda.” É uma tentativa de comunicação,
curiosamente, a dominante entre nós. Não sou particularmente pessimista. Mas, como muitos, acho que o
otimista é um sujeito mal informado. Pensar a globa-
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lização como um eixo de transmissão do ódio é pensar
de maneira otimista. Não havendo a globalização, não
haveria essa identificação do ódio. No fundo, a globalização apenas coloca em contato os ódios estruturais
que já existem. Se não tivéssemos que olhar os chineses, continuaríamos a ter ódio da Argentina. Se não
pudéssemos sentir ódio dos argentinos, sentiríamos
ódio dos cariocas, e os gaúchos odiariam os outros 26
estados da federação. De Bangu, eu odiaria Botafogo.
Em Botafogo, eu odiaria aqueles que têm vista para o
Aterro. A diferença da globalização é que ela permite
uma comunicação, e essa comunicação cria um sentido de ódio que faz crer que é muito maior do que
era no passado. Caso contrário, teríamos de pressupor
que, antes da globalização, entre os séculos XI e XIII,
quando a Europa não tinha nenhum contato internacional, não ocorreria uma experiência como as Cruzadas. A destruição de Jerusalém ocorreu num período
em que não havia internet, ninguém lia uma obra racista e não se trocavam produtos no mercado internacional. A morte de crianças e mulheres em Jerusalém,
naquela época, era muito similar ao que recentemente
fizeram soldados americanos no Afeganistão. Pressupor que o soldado americano atual é resultado da
globalização e o cruzado dirigido por Godofredo de
Bouillon é fruto de uma outra época significa exibir
uma versão otimista do ser humano e da vida. O ódio
não é igual em todos os lugares, mas continua sendo
muito forte. Pequenos e grandes males estão presentes
em nós desde sempre. A globalização apenas capilarizou o conhecimento, fez com que bobagens alcançassem escala global e diluiu a autoridade internacional,
de tal modo que tudo passou a ter o mesmo patamar.
Fizemos mudanças profundas em nossos valores. Mas,
comparando com séculos atrás, nossa expressão de
ódio não mudou muito.
> O articulista é professor da Unicamp
karnal@uol.com.br

Depoimento a Claudio Fernandez e Luiz Cesar Faro
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“O pessoal diz que eu sou bruxa, mas não é nada disso”, garante Maria Beltrão, rindo com vontade.
Em parte, o assombro é justificável. Ao longo de quase 50 anos de pesquisas no campo da arqueologia,
ela projetou o nome do Brasil com descobertas de espantar. Basta dizer que, como coordenadora de
uma missão franco-brasileira que trabalhou em Lagoa Santa, Minas Gerais, esteve envolvida na descoberta da mais antiga ossada humana do país, atestada como tendo mais de 11 mil anos. Sua polêmica teoria de convergência cultural entre os continentes – segundo a qual teria existido intercâmbio de
populações – possui indícios que a corroboram no desenho de um tigre-dentes-de-sabre, animal que
viveu entre 1,5 milhão e 11 mil anos atrás, encontrado em um canyon da chapada Diamantina, Bahia.
A pintura rupestre – reproduzida no livro O alto sertão, publicado em 2010 – indica que, no Brasil, o
homem conviveu com animais comuns à África e à Ásia, pois a simbologia é semelhante nos três continentes. Maria Beltrão sugere os locais mais propícios para a descoberta de sítios na América do Sul:
áreas com matéria-prima abundante (rochas e minerais); áreas onde tenham ocorrido, em épocas pretéritas, erupções vulcânicas ou magmáticas; leitos antigos dos rios e grutas calcárias seladas por marga
nas praias e dunas fósseis, nas depressões calcárias. “Não é bruxaria”, ela assegura.
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patrimônio arqueológico e paleontológico. A bacia cal-

ceição de Moraes Coutinho Beltrão – viúva do ex-

cária de São José de Itaboraí, no recôncavo da Baía de

ministro Hélio Beltrão e mãe da apresentadora de TV

Guanabara, destaca-se como única área científica on-

Maria Beltrão – durante 18 anos foi conselheira do Insti-

de se tem o mais antigo registro de mamíferos terres-

tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

tres datado do período paleoceno superior, há cerca de

e representou o Brasil na Associação Internacional de

60 milhões de anos. Abriga, também, testemunhos de

Paleontologia Humana. Em ambos os casos, teve uma

derramamentos vulcânicos através de falha geológica,

participação pioneira como mulher. Fundou, ao lado de

conhecida como Falha de São José, podendo ser rela-

outros colegas pesquisadores, o Instituto Walden – Tem-

cionada, em termos de conteúdos fósseis, com regiões

po, Homem e Natureza. Publicou mais de dez livros, entre

como a Patagônia e o noroeste da Argentina. A bacia

os quais o recente Peabirus: os caminhos dos índios e sua

tem forma elíptica e, apesar de seu pequeno tamanho

importância para a identidade nacional, de 2011, em edi-

– o eixo maior tem só 1.400 metros de extensão e su-

ção bilíngue português-inglês, além de ter escrito mais

perfície de 1.341.552, 50 m2 – abriga três associações

de 400 artigos em livros e revistas especializadas. Atual-

fossilíferas distintas, não existindo similar na América

mente, dedica-se a uma nova edição, bastante ampliada

do Sul. É o mais antigo registro brasileiro da fauna e

e atualizada, do estudo “Pré-história do estado do Rio

da flora fóssil continental, que se desenvolveu após a

de Janeiro”, de 1978, que deve ser lançada até o fim do

extinção dos dinossauros, no fim do período cretáceo.

outora em arqueologia e geologia, Maria da Con-

ano. A obra apresenta informações fundamentais sobre
as populações pré-históricas do Rio.

A bacia de Itaboraí mostra registro de grande diversificação: preguiças-gigantes, pequenos gambás, lagartos,
cobras, além de um xenungulado, do tamanho apro-

OCUPAÇÃO HUMANA

ximado ao da anta atual, assim como o único registro

Do ponto de vista da ocupação humana, Itaboraí,

de aves paleocênicas da América do Sul: ossos longos

na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi palco de

das patas de duas aves não voadoras.

ação constante do homem pré-histórico desde os tempos
mais distantes (pleistoceno médio). Minha afirmação se

NOVO MUNDO

apoia nos diversos achados arqueológicos identificados

Chamam-nos de Novo Mundo. Mas o que signifi-

nas superfícies colinosas, em encostas relativamente

ca ser novo? O novo é alguma coisa que se olha com

íngremes, associadas à morfologia de “rampas”. Foram

desconfiança. O novo não está sedimentado e, o que é

as descobertas dos fósseis pleistocenos, em 1969, nas

pior, não tem tradição. Para discutir esse conceito tão

camadas conglomeráticas existentes ao sul da bacia

arraigado, propus-me a provar que a ocupação brasi-

calcária, que ensejaram uma série de prospecções ar-

leira é velha. Isto é, igual à dos outros continentes. A

queológicas em 1974, levando à descoberta de um sítio

diferença é que, nos vestígios da nossa pré-história, não

importante. As escavações foram iniciadas apenas em

há construções de pedra e cal. Uma sabedoria ecológi-

1979, tornando-se sistemáticas a partir de 1981. Entre

ca nos conduziu à escolha da madeira, farta por aqui e

a matéria-prima utilizada pelo homem pré-histórico no

que, sendo bem trabalhada, serviu para construir casas

local aparecem, por ordem de preferência, o quartzo

abertas, cuja proposta era refrescar.

(62,2%), o sílex (18%), o calcário (16,6%), o quartzito
(1,8%), o gnaisse e a calcedônia (1,4%). Os artefatos

CONVERGÊNCIA ENTRE OS CONTINENTES

encontrados no topo da rampa incluem “choppers”, ma-

A mais conhecida proposta para explicar o povoa-

chado sobre lasca, raspadores grandes, faca, faca com

mento da América é a de que o homem, vindo da África

dorso, perfurador, buris, entre outros.

e da Ásia, penetrou pelo estreito de Bering, que liga a
Ásia à América do Norte. A cada 10 mil anos, essa par-

BERÇO DE MAMÍFEROS

te do estreito se transforma em um caminho gelado

A cidade histórica de Itaboraí conserva um valioso

onde animais, há 7 milhões de anos, passavam, como
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está provado em laboratório. Aí temos um problema.

ção ecológica. Grupos coletores viviam no litoral (Zona

Os sítios que encontrei no Brasil parecem muitíssimos

do Mangue) do que hoje é o estado do Rio de Janeiro,

velhos. Um se localiza em São Paulo; outro, no Rio de

aproveitando o alimento fácil oferecido pelos bancos

Janeiro, em Itaboraí; outro, na Bahia. Esse foi datado

de moluscos. Pequenos bandos viveriam no interior,

em no mínimo 300 mil anos. Como encontramos na

apoiando-se numa economia baseada na coleta de fru-

América do Sul sítios mais velhos do que na América do

tos e raízes, na caça e na pesca, não diferindo muito

Norte, propus um novo caminho ligando o sul da África

daquela economia apresentada por grupos tribais co-

ao sul da América do Sul. Absurdo? Não: é possível que

nhecidos em época histórica, tais como botocudos e

houvesse um cordão de ilhas formando um caminho

puris. As serras entre Rio de Janeiro e São Paulo eram

gelado que ligasse a África do Sul à América do Sul.

habitadas por outros grupos cuja cultura material apresentava-se adaptada a esse tipo especial de ambiente.

ADAPTAÇÃO ECOLÓGICA

A zona da floresta da orla marítima poderia oferecer

As evidências arqueológicas de grupos pré-históricos

mais facilidades de subsistência. Os grupos tribais que

de tecnologia bastante rudimentar devem ser conside-

aí habitavam na época da conquista possu-

radas, sobretudo, em termos de adapta-
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íam uma agricultura rudimentar, baseada no roçado e

de restos de cozinha, sobretudo carapaças de moluscos,

na queimada, e habitavam aldeias semipermanentes. A

dispostos sob a forma de camadas geralmente nítidas

coleta, a caça e a pesca perduravam ao lado da agricul-

e de pouca espessura, separadas por leitos de carvão

tura. Conheciam a tecnologia da cerâmica.

seguindo grosseiramente a inclinação dos terrenos que
lhes servem de base. Sendo depósitos arqueológicos,

CERÂMICA TUPI-GUARANI

contêm obviamente numerosas evidências de ocupa-

Ocorre em aldeias, aldeamentos e acampamentos.

ção humana. Em casos excepcionais, podem medir 30

A técnica de manufatura é sempre o acordelado, ob-

metros de altura por 400 metros de comprimento.

servando-se o fracionamento das peças especialmente na junção entre um e outro rolete. A cor dos cascos

TUPINAMBÁS

(não pintados) varia do cinza-escuro ao cinza-claro. O

Os tupinambás estavam num estágio cultural intei-

vermelho-tijolo, o alaranjado e o creme constituem ex-

ramente diverso daqueles grupos tribais construtores

ceções. A queima é por oxidação incompleta, com ra-

de sambaquis. Utilizavam-se de uma base econômica

ros casos de completa. Além dos cacos sem decoração,

mais sólida em que a agricultura rudimentar parece ter

classificados como do tipo simples (plain), observamos a

desempenhado papel primordial ao lado da caça, pesca

ocorrência dos tipos pintado (pain-

e coleta. Isto significa que os tupinambás

ted), corrugado (corrugated), es-

também eram coletores, mas não essen-

covado (brushed), ungulado (fin-

cialmente coletores. Para se dedicar à co-

gernail), digitungulado (fingertip)

leta de moluscos, por exemplo, deixavam

e entalhado (nicked). Quanto aos

suas aldeias, fixando-se temporariamente

recipientes cerâmicos, as formas

nas proximidades dos bancos de mo-

reconstituídas que correspondem

luscos, onde se instalavam em cabanas

a tigelas são de borda direta, re-

provisórias.

forçada interna e externamente. Os

As aldeias e aldeamentos tupinam-

vasos, de borda expandida e care-

bás eram circulares (conhecemos ape-

nada. Lábios predominantemente

nas uma forma retangular, que pare-

redondos, sendo alguns planos ou

ce refletir a preocupação do indígena

biselados. As bases são, geralmente,

em copiar os modelos de fortificações

arredondadas. As bocas são também

europeias). Compunham-se de caba-

arredondadas, parecendo ser retan-

nas coletivas e retangulares, que se

gulares apenas quando correspondem

dispunham ao redor de uma praça

às tigelas. Tivemos nossas suspeitas

quadrada. Podiam ser de grandes

comprovadas ao realizarmos em la-

dimensões, atingindo cerca de 500

boratório a reconstituição das formas

metros de diâmetro. Localizavam-se

dos recipientes; com efeito, as tigelas

às margens de riachos, próximos aos

e pequenos vasos estiveram presen-

rios ou ao mar. Os solos escolhidos

tes nos acampamentos, e os vasos de

pelos tupinambás para a constru-

grandes dimensões, apenas nas aldeias.

ção de seus aldeamentos na cidade
do Rio de Janeiro enquadravam-se

SAMBAQUIS

dentro do tipo latossolo amarelo,

Comuns no Rio de Janeiro e em toda

que quase nunca são afetados pela

a costa brasileira, os sambaquis apresen-

erosão, predominando as texturas

tam-se geralmente sob a forma de colinas

de areia barrenta e areia argilosa,

de base oval, formadas pela acumulação

de consistência variando de friável
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a muito friável, de ligeiramente plástico e pegajoso a

apropriados sistematicamente pelos colonizadores. Eram

plástico e pegajoso.

os itinerários primitivos que interligavam os diferentes

Grande parte das expressões culturais dos tupinam-

grupos indígenas e orientavam os deslocamentos des-

bás tomou forma em matéria-prima de pouca durabili-

tes por centenas ou milhares de quilômetros. Compro-

dade. Assim, por exemplo, de suas habitações, o que é

vadamente, vários desses itinerários não apenas foram

suscetível de ser encontrado são os restos das estacas

utilizados pelos colonizadores como também tiveram

e vestígios das fogueiras, sendo que essas podem dar

seu traçado coincidente com rodovias e ferrovias.

uma ideia do número de famílias elementares existentes

Segundo a tradição dos tupi-guaranis, os peabirus

em cada casa. Entre os adornos e as vestimentas, ape-

teriam sido abertos por seu ancestral civilizador Sumé e

nas os objetos fabricados a partir de ossos, rochas ou

ligavam as aldeias aos acampamentos e a outras aldeias

minerais (como os tembetás, enfeites auriculares, pentes

localizadas de norte a sul, isto é, da Lagoa dos Patos à

etc.) são capazes de resistir à passagem do tempo. Entre-

Amazônia e até fora do Brasil. Para os pesquisadores,

tanto, esses constituem parcela muito pequena dentro

esses caminhos foram abertos pelos tupi-guaranis em

do conjunto de atavios do grupo, constituídos, na sua

busca da mitológica Terra Sem Mal – território mágico,

maioria, de adornos plumários e de tecidos ou cordões

morada de ancestrais, descrito como o lugar onde as

de algodão. As armas, com exceção dos machados de

roças cresciam sem serem plantadas e a morte era ig-

pedra, eram, praticamente em sua totalidade, fabrica-

norada. Eram trilhas abertas na mata pelos indígenas,

das de produtos vegetais, tais como algumas espécies

possuindo cerca de um metro e meio de largura e lei-

de madeira (tacapes, arcos, lanças etc.). Dessa forma,

to rebaixado em cerca de 40 centímetros em relação

os arqueólogos podem contar apenas com os artefatos

ao nível atual do solo, recoberto, em alguns casos, por

líticos, ósseos, conchíferos e cerâmicos, que são aqueles

gramínea ou rocha.

que resistem ao tempo e constituam a grande massa
dos achados arqueológicos no Brasil.

Um peabiru ligaria os Andes (Cusco, no Peru) ao
oceano Atlântico (capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo). Esse caminho teria cerca de 10 mil

ÁREAS URBANAS

quilômetros, ou mais, cortando grande parte do con-

Abandonados por séculos e localizados por arqueó-

tinente de leste para oeste, e ao qual se agregavam ra-

logos, as aldeias e os aldeamentos perderam muitas de

mificações perfeitamente identificáveis, no litoral, como

suas características originais. Isto se deve ao fato de os

a chamada Trilha dos Tupiniquins (do grupo linguístico

sítios arqueológicos trabalhados pelo tempo terem sua

tupi-guarani), ou outra, que partia de Cananeia, ou ainda

cultura material reduzida aos elementos não perecíveis.

ramais identificados como partindo do litoral dos hoje

Além disso, os sítios, quando localizados em áreas ur-

estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alguns

banas e de alta densidade populacional, apresentam-se

relatos, com o do náufrago português Aleixo Garcia,

comumente perturbados ou mutilados, não permitin-

ocorrido em 1524, afirmam que, percorrendo o peabiru

do a reconstituição precisa de suas formas originais ou

que partia de Santa Catarina, chegava-se ao Peru, em

de seus elementos constituintes. Contudo, mesmo em

pleno Império Inca, como ele havia feito na companhia

condições adversas, o arqueólogo possui meios para

de dois mil indígenas carijós, saqueando ouro, prata

caracterizá-lo.

e estanho. Outro relato afirma que Martin Afonso de
Souza, fundador da Vila de São Vicente, escolheu aque-

PEABIRUS

la porção do litoral porque sabia da existência de um

Os peabirus ou piabirus – cujo significado em tupi é

caminho que o levaria às minas de Potosi, na Bolívia, e

“caminho que se percorre” – eram trilhas ou caminhos

aos tesouros dos incas.

indígenas preexistentes aos colonizadores, identificados em várias áreas do território nacional e que foram

alvaro.marechal@gmail.com
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Todos os dias ,

quando o céu aparece
– Olá, meu nome é Oito. Eu ando por aqui, sempre. Você acha ruim? Ando
sobre os telhados porque não tenho medo de cair. Só por isso. Você acha ruim?
Você tem medo de cair?
– Não sei, acho às vezes que não tenho medo de nada. Nem acho nada ruim.
Ou ao menos não acho muita coisa ruim.
– Mas você não anda bem sobre os telhados, como eu. O que faz aqui?
– Você acha que anda bem sobre os telhados?
– Ando, tenho certeza que ando. Você não acha isso?
– Não sei o que acho. Mas suas pernas são magras demais pra ter equilíbrio.
– Mas andar sobre os telhados não é um caso para pernas fortes ou equilíbrio.
É uma espécie de voo.

manoel ricardo de lima
poeta
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– Talvez até seja. Talvez. Mas ando bem, não sei se tanto quanto você diz,
mas acho que ando bem.
– Mas o que faz aqui, você não me disse. O que faz aqui?
– Não sei bem, nem saberia dizer bem. Mas me aproximei porque vi você,
vindo de longe, aqui, andando pra lá e pra cá. E achei que podia reclamar da vida,
de alguma coisa como uma doença ou nem sei o quê. Posso ajudar?
– Não reclamo de nada, não preciso de ajuda. Meu nome é Oito.
– Você já me disse seu nome, que seu nome é Oito. Quer que eu lhe pergunte algo por isso?
– Algo? Como assim? Por causa de meu nome?
– Não sei, mas me parece que sim. Ou quem sabe queira saber meu nome
porque me disse o seu, duas vezes, ou talvez se meu nome é também algo próximo do seu, como Nove, ou Sete, ou Dez.
– Se o seu nome é como o meu?
– Sim, como o seu.
– Meu nome é Oito. Você já estava aqui quando cheguei, não estava? Eu vi
você quando vinha de longe. Eu também vim de longe, sabia? E meu pulmão é
pequeno, não aguenta muito. Posso parar de respirar a qualquer momento por isso.
– Uma pena. Tenho pulmões enormes, mas respiro com dificuldade. Acho que
estou parado aqui há dias, mas não é bem assim. E você nem imagina o que é
isso. Imagina?
– Tenho imaginado pouco. Tanto que vi você se mexer, e tinha certeza que
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marcamos um encontro aqui. Marcamos? Seria bom que sim. Porque
faz tempo ninguém me procura pra nada. São os telhados. Eles me tomam todo o tempo.
– Não, não marcamos nada não. Também por causa dos telhados.
“Todos têm reclamado demais, de tudo, cobram demais. Exigem correção, coerência, lembrança, escuta e grudam exageradamente no corpo.
– Que coisa isso, hein !? Que coisa isso, hein !?
– É. Que coisa isso! E repare, olhe devagar para os telhados, eles
parecem ir embora agora.
– É, parecem ir embora, agora. Que coisa isso, hein!?

> O articulista é professor de literatura da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro, UNIRIO.

manoelrl@uol.com.br
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Quando o tempo
fecha, é importante
saber onde vai chover.
NEGÓCIOS & FINANÇAS

RelatórioReservado
Aqui a notícia chega antes.

Relatório Reservado, especializado em economia do mercado brasileiro.
O RR não tem participação em empresas, não gerencia fundos.
Nossos analistas trabalham para você, leitor, investidor, com a
independência dificilmente encontrada em outras fontes.
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