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René Garcia alerta que os ambientalistas só estão enxergando uma gota da questão (leia à página 18)
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ratara ratara ratara
atara tatara rana
otara otara katara
otara retara kana
ortura ortura konara
kokona kokona koma
kurbura kurbura kurbura
kurbata kurbata keyna
pesti anti pestantum putara
pest anti pestantum putra

*Experimentos de linguagem de Antonin Artaud
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Parece que Tim Burton raramente sai de Gothan City. Mas, de vez 
em quando, ele foge do gótico. Na recente exposição da Cinemateca 

de Paris, foram expostas 700 peças, todas mal comportadas. De 
esculturas a f igurinos, passando por desenhos de traço morbidamente 
incômodo, Burton mostrou porque é um ícone da estética incorreta, 
mordedora, deliciosamente cruel. Nas páginas seguintes o leitor 
encontrará algumas aquarelas que cortam como mãos de tesoura.
Nossos patrocinadores, como tem ocorrido em todos os números, 

compartilham o espaço com a boa arte. 
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velho sábio diria: meninos, 
olhem para o petróleo! Olhem 
para o petróleo.

Projeções que até bem 
pouco tempo pareceriam im-
pensáveis começam a brotar 
da terra em um jorro que es-
guicha e mancha as planilhas 
dos mais argutos analistas de 

mercado. As apostas hoje levam o preço do barril de petró-
leo ao patamar de 200 dólares nos próximos meses, pro-
duzindo um impacto nuclear nas mais críveis elaborações 
sobre um tal de “desenvolvimento sustentável”. Esse valor 
deve ser alcançado a despeito da realidade aparente, esta 
sim uma página de livro, parte em branco, que até o mo-

mento vem sendo escrita pelo Dr. Pangloss, a encarnação 
do otimismo idealizada por Voltaire. O presente é muitas 
vezes um simulacro. Senão, vejamos. A oferta mundial de 
petróleo bruto permanece excepcionalmente forte. A Líbia 
já retomou parte expressiva da sua produção, abalada pelas 
perturbações políticas que praticamente a tiraram do mer-
cado em 2011. A Arábia Saudita está gerando sua maior 
produção em três décadas. Um assombro para muitos que 
o ouro volte a ser negro.

As pesquisas sobre a evolução do preço do petróleo es-
tão baseadas em alguns fatores relevantes. Os coeficientes 
de produção e a matriz energética de cada país, nas quais 
os componentes fósseis se mostram determinantes, são os 
principais fatores. As tecnologias nesse campo não devem 
sofrer grandes alterações de padrão no horizonte dos pró-

inexor‡vel
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ximos 10 anos. Pelo menos é o que esperam os especialistas 
mais renomados. Em outras palavras, é exígua a possibilidade 
de reversão tecnológica para uso de outro combustível. O 
elevado crescimento do consumo de combustível pela Índia 
e China são fatores adicionais, principalmente quando con-
sideramos a dependência externa a que estão submetidas 
essas nações Em contrapartida, enquanto a demanda tem 
sido até agora ascendente, a capacidade de produção tem 
sido reduzida e os custos de produção prosseguem subin-
do. O cenário revela-se improvável de ser aliviado no curto 
prazo. Improvável? Praticamente impossível.

Com tudo isso, a trajetória do preço do petróleo deve 
permanecer em elevação, em um ritmo inquietante. Mas esse 
pico dos 200 dólares não é pura e simplesmente hipotético. 
Diversos relatórios sobre perspectivas econômicas e tendên-
cias de flutuações nos preços do Oil Cru, patrocinados pelo 
FMI, têm alertado para uma forte contração na oferta da 
commodity – com uma trajetória ascendente dos preços e 
um possível aumento de até 30 %. Eles explicitam a provável 
borrasca de efeitos danosos sobre uma economia mundial 
que já se debate febril. Durante a crise do petróleo dos anos 
de 1970-1980, o preço subiu a 14 dólares. Se corrigíssemos 
esse valor a níveis de hoje, atingiríamos algo em torno de 
140 ou 145 dólares. Ou seja, os preços atuais estão bastante 
próximos da mais grave crise ocorrida no passado. O fator 
adicional, porém, é que a produtividade do setor exportador 
de petróleo está declinando.

Ou seja: é preciso olhar muito além do jardim, onde tudo 
o mais são os cactos da escassez de petróleo associada ao 
aumento do custo de produção.

Multipolaridade global
Vivemos uma conjuntura de extremos múltiplos à imagem 

de um serpentário coalhado de ofídios. A multipolaridade é 
a patologia central do mundo econômico. A enfermidade se 
revela a olhos vistos: demanda por petróleo e seus deriva-
dos ainda ascendente, taxa de crescimento em elevação em 
países sem produção própria, distúrbios políticos, subsídios 
nos preços ao consumidor, custo de exploração em alta, re-
dução do uso da energia nuclear em países como França, 
Alemanha e Japão. Ao mesmo tempo, temos um custo de 
produção demasiadamente elevado para o uso de energia 
eólica e ausência de mudança tecnológica substantiva, capaz 
de alterar a demanda sobre o petróleo. Essa combinação de 
sintomas inspira projeções fatalistas. Tempos difíceis.

P ara além da dinâmica dos preços do barril, uma 
questão a discutir é se esse movimento conduzirá 
o mundo a uma nova correlação de forças, como 
ocorreu na crise dos petrodólares da década de 
1980. Dificilmente alguém discordará de que a 

origem de todos os grandes conflitos do século XX foi marcada 
pelo petróleo. Da criação do Iraque à estratégia de Hitler rumo 
ao caminho dos bálticos e da Rússia. A geopolítica sempre foi 
determinante para o petróleo, e vice-versa. Mas também sabe-
mos pela história que, se houve um forte impacto na distribuição 
financeira dos recursos, não ocorreu nenhuma alteração signi-
ficativa em matéria de crescimento econômico. A enxurrada de 
petrodólares resultou, no fundo, no ingresso de uma dinheirama 
nas instituições financeiras norte-americanas e europeias, que 
ficou conhecida como a reciclagem dos petrodólares.
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O mundo não tem especificamente problemas de liqui-
dez, como bem sabe a tautologia contábil. Isso nos garante 
que o total de haveres financeiros é igual às obrigações e 
déficits orçamentários – o somatório das disponibilidades 
em ativos financeiros é proporcional ao estoque de endivi-
damento dos países.

Em outras palavras, a economia global não exibe hoje 
problema de equação de crédito, e, sim, de balanceamento 
e fluidez de recursos. Se somarmos todo o caixa que está 
aplicado nas instituições financeiras, o valor é correspon-
dente ao endividamento do setor público global. A dificul-
dade de acesso ao crédito é justamente porque o dinheiro 
está empoçado. Insistindo: não temos hoje um problema 
de liquidez, mas de definição do preço do crédito. As 100 
maiores empresas dos Estados Unidos atualmente detêm 
o equivalente a 46% dos seus ativos sob a forma de liqui-
dez imediata.

Trata-se da maior relação histórica desde a 2ª Guerra 
Mundial. E, como a trajetória dos países da Europa ainda é 
de forte crise, os prêmios pagos têm tendência a uma ele-
vação ainda maior.

Evidentemente os países árabes são credores/aplicadores. 
Entretanto, recentemente, passaram a apresentar a necessi-
dade de entrada de divisas e até déficits no balanço de pa-
gamentos – se já foram fontes primarias na recepção desse 
fluxo financeiro, hoje o cenário mudou. É também importante 
ressaltar que os movimentos políticos do presente revelam-se 
extremamente delicados e relevantes para a definição dessa 
corrente de recursos. No modelo original de reciclagem de 
petróleo, havia um padrão de fluxo financeiro já determina-

do. As lideranças políticas desses países estavam claramente 
engajadas num movimento de acumulação financeira.

H oje a realidade é distinta. O mundo ára-
be enfrenta dilemas econômicos. Há forte 
desemprego estrutural. Mais de 30% da 
população são formados por jovens, com 
pouca capacidade de colocação no mercado 

de trabalho. A economia demonstra baixo poder de absorção 
e os melhores empregos estão nas mãos de estrangeiros. Essa 
combinação significa pequena possibilidade de incremento 
do PIB local e um coeficiente de alteração na distribuição 
de renda. A empregabilidade e o futuro da juventude árabe 
esbarram na representação política e na capacidade desses 
países escolherem um formato de desenvolvimento próprio, 
ancorado em modelos de industrialização e valor agregado. 
A discussão democrática não faz parte do conteúdo político 
da região. A ausência de partidos políticos e a possibilidade 
de radicalização islâmica ampliam as incertezas. E aqui resi-
de o ponto possível de ruptura: a ampliação e ressonância 
de demandas legítimas de parte expressiva das populações 
árabes. Ou seja: a incapacidade na oferta de projetos e alter-
nativas econômicas compatíveis com as especificações de um 
mundo sôfrego por eficiência e produtividade, que, a curto 
prazo, são barreiras ao suprimento de empregos e geração 
de renda aos jovens trabalhadores árabes.

Em síntese, a geopolítica é um elemento extremamente 
determinante nos cenários em estudo, seja pelo lado dos 
países árabes, seja, notadamente, pela questão financeira 
envolvendo a Índia e sua equação de importações de petró-
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leo. Por outro lado, a China está num movimento de forte 
inserção em territórios e regiões que potencialmente podem 
se transformar num novo reduto do combustível – caso da 
África, onde os chineses detêm hoje 40% da terra agricultu-
rável e das prospecções de petróleo. O cenário geopolítico 
atual também leva a um arrefecimento da questão estratégica 
envolvendo as relações entre Estados Unidos e China, Esta-
dos Unidos e o mundo árabe, a Índia e sua inserção global. 
Os interesses são mais comuns entre China e Índia, e entre 
Estados Unidos e China. Não por coincidência, os chineses 
vêm se preocupando cada vez mais com seu aparelhamen-
to militar para fazer frente às suas fragilidades de proteção 
e defesa de suas linhas de comércio internacional. Será esse 
cenário a realidade ou apenas um novo simulacro? Melhor 
seguir as pegadas do petróleo.

Mãos encardidas
Em 1921, Churchill chegou a dizer: “Não sei bem o que o 

povo afegão deseja, mas sei que eles precisam cumprir nos-
sos interesses”. Se é verdade que o petróleo está nas mãos 
de países supostamente pouco confiáveis para o Ocidente, 
também é verdade que a confiabilidade do lado ocidental 
pode igualmente ser questionada. Mas é fato que as relações 
de parceria entre Estados Unidos e China, por exemplo, têm 
crescido violentamente. Aquele conflito bipolar, típico das 
tensões entre norte-americanos e soviéticos, não se repete no 
presente quando se trata da relação com chineses. São irmãos 
siameses, convenientemente unidos. Um carrega o outro, em 
um malabarismo contorcionista, pois a cada troca de passos 
aproximam-se dos cumes de um abismo. Nesse jogo de es-

pelhos, o reflexo projetado pela exibição da imagem reversa 
alterna a visão dos atores, criando isoladamente a percepção 
de que o outro é que está mais próximo do despenhadeiro.

Nos anos 80, houve uma crise conduzida, ou controlada, 
por um cartel que comandava os preços. Os países árabes 
eram detentores das reservas, conversavam entre si e ditavam 
os preços. Eles se juntavam não em movimento de afronta 
aos interesses da Europa e dos Estados Unidos, e sim como 
um mecanismo de ganho de caixa de curto prazo. Naquele 
momento, as empresas do mundo árabe haviam sido nacio-
nalizadas. Hoje isso não se repete. Todos os processos cor-
rentes no Iraque e na Líbia têm participação das empresas 
norte-americanas e europeias como parceiras na produção 
de petróleo. Na invasão da Líbia, o presidente Barack Obama 
sublinhou o quanto os interesses dos Estados Unidos seriam 
preservados. A nova Líbia seria construída e estimulada com 
a participação das empresas norte-americanas.

E m outras palavras, é bastante diferente termos 
ditadores sócios do modelo, como era alguns 
anos atrás, e controles fatiados por empre-
sas que não seguem uma lógica patriótica. A 
decisão, no presente, se dá por instrumentos 

de alocação de resultados de curto prazo, e não por estra-
tégias dominantes de países. A crise organizada do passado 
se transformou numa crise fracionada tanto em termos de 
formação de preços quanto em estratégia e decisão de blo-
cos. Os países consumidores estão em situação de fragilida-
de, dependência e carência. O universo dos fornecedores é 
baseado em interesses extremamente fatiados, ancorados 
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na maximização dos ganhos de curto prazo e sem perspec-
tivas de investimentos. Eles sabem que os custos de produ-
ção serão elevados e, portanto, quanto mais resultados no 
curto prazo, maiores serão seus benefícios. A escassez, uma 
vez administrada, produz ganhos no horizonte mais breve 
superiores aos decorrentes da realização de investimentos 
de demorada maturação. A longo prazo, estaremos todos 
mortos, disse um certo inglês.

Não há espaço para teoria dos jogos nesse cenário. O 
modelo é não-cooperativo, com os Estados cada vez mais 
fortes e presentes, sobretudo na criação de mecanismos de 
proteção à sua produção doméstica.

coMo era gostosa a nossa opep
Com taxas de crescimento econômico medíocres, pro-

blemas na alocação da poupança financeira, desemprego, 
incapacidade das novas tecnologias para alterar essa rea-
lidade e ausência de “coordenação ideológica” que motive 
grandes mudanças, estamos prestes a chegar em um estágio 
impensável: poderemos sentir saudade da crise organizada e 
cartelizada da Opep. Faltam, por outro lado, os mecanismos 
clássicos do capitalismo de transformar uma realidade polí-
tica extremamente adversa. A grande bravata do presidente 
Barack Obama não deu em nada. Não houve mudanças sig-
nificativas na matriz dos produtos voltados para a produção 
energética. Nem os Estados Unidos nem o mundo em geral 
reduziram de forma consistente a dependência do petróleo. 
Até o espectro de Keynes, vulgarmente conclamado pelos 
norte-americanos, recuou, impotente, frente adversidade com 
tamanha dimensão e tantas variáveis.

Os atores políticos certamente estão de olho nos instru-
mentos econômicos da produção, que continuarão a ser de-
terminantes nos próximos anos. Até porque o custo estimado 
para a mudança na matriz tecnológica que possa proporcionar 
inovações e equacionamento do uso de combustíveis fós-
seis em relação a energias alternativas é da ordem de cinco 
trilhões de dólares. Isso representa uma redução de 2% do 
PIB potencial dos Estados Unidos e Europa durante oito ou 
10 anos. Essa é justamente a perda proporcionada pela cri-
se financeira de 2008. Ou seja, aquela crise retardou muito a 
possibilidade de implementação de programas de governo 
capazes de alterar, de alguma forma, o conteúdo estrutural 
na matriz energética.

C onvém, no entanto, separar o que é discur-
so do que é projeto de fato. Toda vez que o 
mundo fala em mudança na matriz energética 
– e já tratava disso em 1950 – parece ignorar 
o impacto sobre o complexo militar norte-

-americano. É impossível qualquer acordo que vise mudar a 
matriz energética e suas correlações com o uso de tecnologias 
alternativas concomitantemente a um Congresso norte-ame-
ricano fortemente dominado pelo viés do curto prazo. Nesse 
século recente, o Congresso dos Estados Unidos não aprovou 
qualquer tratado nesse sentido. Nunca participou de acordos 
globais. Não é viável, tampouco está presente nos corações e 
mentes de norte-americanos e até mesmo de europeus a dis-
posição política de pagar o custo da mudança da matriz ener-
gética. Sobretudo num momento em que se vive uma forte crise 
social na Europa e debilidades econômicas nos Estados Unidos.

AGOURO
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O tema também não toca o coração do norte-americano 
médio. Mais de 60% da população dos Estados Unidos não 
acreditam no aquecimento global. Trata-se muito mais de 
uma discussão da elite do que de um projeto mais amplo. 
As grandes transformações econômicas e as chamadas re-
voluções políticas costumam ocorrer num cenário de in-
tensa necessidade de mudar o presente para construir o 
futuro. Não há componente associado, seja político, seja 
ideológico, capaz de motivar as pessoas a sair pelas ruas 
em defesa de um menor uso de petróleo ou de menor 
poluição, a despeito das tentativas dos ambientalistas. O 
combate ao petróleo ainda não se espalhou pela demo-
cracia ou sequer dela tomou parte. A visão democrática do 
presente é maculada pela necessidade de respostas nos 
curto prazo devido à crise econômica vivida. Trocar um 
presente, ainda que custoso, por possibilidades de longo 
prazo parece ainda um sonho distante. Nada indica que a 
sociedade esteja disposta a modificar a atual taxa de des-
conto intergeracional.

escolha de sofia
O problema é complexo extremamente difícil, pois en-

volve uma escolha entre um tempo presente e um tempo 
que pode jamais ser realizado, baseada na troca de renda e 
bem-estar entre a atual geração (população) e as próximas. 
A mudança na geração de energia suja para fontes limpas 
demandará um enorme subsídio – significando perda de 
renda atual – em troca de futuras fontes sustentáveis, em 
longo prazo, que possam oferecer o mesmo padrão e quali-
dade de vida a pessoas que nem mesmo nasceram e a seus 

descendentes. Ou seja: teremos de abrir mão do presente 
em nome de um futuro que não nos pertence.

Haja desprendimento! Mas, mais uma vez, infelizmente, 
o ideal caminha paralelo ao real.

Alguns especialistas que se dedicam ao assunto, tal como 
Jeffrey Sachs, afirmam que existem algumas soluções pos-
síveis – ainda que idealizadas – para esse tipo de problema. 
Primeiro, apostar no que seria a capacidade e a genialidade 
dos cientistas – a fonte salvadora de desenvolvimento de 
inovações tecnológicas a reboque da necessidade do setor 
privado, pois o setor público ainda é incapaz de gerar tais 
mecanismos. Por incapacidade de gestão ou por vontade 
política. Em outras palavras, imagina-se uma solução anco-
rada na criatividade do homem para promover mudanças no 
curto prazo. É uma visão um pouco ingênua, pois significa 
esperar por uma espécie de Messias, um salvador represen-
tado pelo avanço tecnológico, que, dada a situação de caos, 
demonstrará benevolência em relação à sabedoria humana 
e saberá operar mudanças necessárias.

Aalternativa é caminhar para acordos multila-
terais, com o propósito de uma política vol-
tada para efetivamente promover a mudança 
tecnológica capaz de tornar o mundo mais 
respirável, mais sustentável e sem a dependên-

cia do petróleo. Essa alternativa esbarra na resistência militar, 
afinal, todo o aparato militar ainda está dependente e foca-
do no combustível. A governança global cooperativa seria o 
meio pelo qual o mundo conseguiria interagir com o aparato 
militar. Nos séculos XVIII e XIX se dizia que o comércio iria 
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aonde o canhão pudesse ir. No século XXI pode-se dizer que 
o comércio vai aonde for possível ir um submarino nuclear.

Não à toa a China exibe fortes intenções de investimen-
tos militares. O caminho geopolítico passa talvez por uma 
militarização mais forte dos países.

a lógica da possível crise
Ao leitor que percorrer o caminho da leitura deste ensaio, 

ele, a princípio, parecerá mais um dos famosos discursos 
inflamados e catastrofistas – um outro pregador do fim do 
mundo, uma nova reencarnação dos apóstolos do fim dos 
tempos. Contudo, eu, de antemão, vos aviso: não é esse o 
objetivo da presente analise. Ela tem a única e exclusiva in-
tenção: alertar para a necessidade de uma reflexão mais pro-
funda e menos emocional sobre as armadilhas e os desvios 
colocados por uma enorme crise na capacidade cognitiva dos 
agentes. Menos bravata e mais reflexão, seria a mensagem!

A crise iniciada em 2008, partiu de um rastro 
de pólvora desencadeado pela situação de 
insolvência de algumas instituições bancarias 
norte- americanas, contaminando economias 
e o sistema de confiança dos investidores. O 

circulo concêntrico da proliferação do tsunami foi se amplian-
do e, como um vírus letal, contaminou o continente euro-
peu, provocando mutações em parlamentos e na governança 
de 18 países. Por outras razoes ou derivações em torno de 
temas congêneres, o mundo árabe foi sacudidos por rebe-
liões e exumação de corpos há muito mumificados. A crise 
que começou com uma insolvência localizada, evoluiu para 

um modelo de destruição de nações. Depois de disparado 
o dispositivo, foi cravado um espinho no coração da Euro-
pa, destruindo a imunidade de vários países mais frágeis e 
vulneráveis do continente. No rastilho de pólvora, ocorreram 
quedas crescentes no volume de comércio internacional e na 
taxa de crescimento regiões de influência monetária. 

O gigante chinês e a afluente Índia estão sendo atin-
gidos com efeitos ainda incertos. A perda ou deterioração 
nos termos de troca envolvendo atores novos – como con-
sequência das assimetrias do próprio fluxo de repartição de 
rendas global – estão colocando mais países, notadamente 
árabes, em profunda tensão social e politica. A ideia de que 
a turbulência é sinônimo de primavera aumenta a eloquên-
cia de setores alheios ao jogo politico fechado dos estados/
fantoches. Querer não é poder. Antes fosse!

Assim, a incapacidade de resposta e mudanças para fon-
tes alternativas de energia limpa aumenta a dependência 
dos ofertantes de estratégias defensivas. A reação prová-
vel dos dirigentes das nações petrolíferas reside na possi-
bilidade de um ganho adicional de renda via contração na 
oferta de petróleo (Estados e agentes privados). Ou seja, 
menos investimentos, menos oferta e preços maiores, na 
tentativa de obtenção de benefícios transferíveis a sua nova 
e barulhenta base eleitoral. A princípio parece não racional e 
não cooperativo, e nada sustentável. E é isso mesmo. Ocorre 
que a natureza das ações econômicas de países e ideologias 
constitui-se em um verdadeiro breviário de inconsequências 
e desastres políticos – basta olharmos para o século XX e as 
praticas e posturas das ações implementadas pelos países 
hegemônicos no inicio do século XXI.

AGOURO
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e il brasil va
Em meio a esse imbróglio e à probabilidade do petróleo 

dar mais uma rasteira no mundo, a situação brasileira revela-
-se razoavelmente boa. O Brasil terá o petróleo de que precisa 
nos próximos 10 ou 12 anos? Em parte sim, e com certeza 
a dependência do combustível será extremamente ameni-
zada. Para 2020 é esperado um crescimento de quase 50% 
na sua produção. Resta saber se estaremos preparados para 
esse tipo de realidade. Qual será o patamar de investimentos 
necessários? Disporá o país desses recursos? O atual fluxo 
de investimentos parece demonstrar que isso não chegará 
a ser um grande problema. Em contrapartida, o Brasil não 
tem uma inserção geopolítica privilegiada. No concerto das 
nações relevantes, ainda é um mero espectador. Tivemos 
frustações recentes em relação na relação com os Estados 
Unidos, com a Europa e com a China. E mexer com petróleo 
é cutucar um vespeiro diplomático inflamável.

O Brasil vai continuar sendo importador lí-
quido de petróleo, mesmo com o pré-sal.  
Mas, mesmo com um barril a 200 dólares, 
deverá sentir menos os impactos econô-
micos negativos. A inflação morreu como 

possibilidade econômica. Os livros textos insistem na sua 
ameaça. Mas a psique coletiva que domina o comportamento 
econômico empurrou os níveis de carestia elevados do sé-
culo passado para o período paleolítico É mais fácil alterar 
os preços relativos de forma que haja perda de renda de de-
terminadores setores e ganho de renda de outros setores do 
que usar a inflação como imposto adicional da economia. A 

sociedade brasileira, em particular, e a latino-americana em 
geral, tem hoje uma parcela bastante considerável de pes-
soas que não viveu a experiência da hiperinflação. É quase 
uma geração formada sem perceber e sem viver a inflação. 
Por essa razão, dificilmente o governo teria autonomia de 
reindexar a economia. A sociedade não está disposta a pagar 
por algum tipo de ilusão.

O custo de prospecção deve aumentar, e os investimen-
tos sobre o pré-sal já preveem essa tendência. O potencial 
de reservas a ser explorado colocaria o Brasil num cenário 
muito positivo, mesmo com forte impacto sobre a formação 
da taxa de câmbio. A maldição do petróleo não se realizou, 
nem deve se realizar, porque há mecanismos possíveis para 
suavizar o impacto sobre o câmbio. Surge, porém, um pro-
blema estratégico-existencial para o país: não há produtor de 
petróleo com inserção econômica e política no mundo que 
não esteja alicerçado numa forte máquina de proteção militar, 
própria ou de terceiro. A Arábia Saudita é um exemplo disso. 
Compra segurança nas bases americanas. O crescimento da 
inserção da produção de petróleo no Brasil exigirá do país 
um investimento em tecnologia de defesa. Os gastos mili-
tares e o fortalecimento do aparato militar foram resultado 
direto do aumento da produção de petróleo na África e fora 
das fronteiras terrestres. Há uma forte relação entre avanço 
tecnológico e desenvolvimento militar. Essa poderá vir a ser 
uma variável importante, pois a pesquisa militar tem impac-
to fortemente positivo sobre os setores de comunicações e 
equipamentos.

Eis um dilema que o Brasil terá de enfrentar. Isso, se a 
realidade não for um simulacro. 

rgarciajr@globo.com
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O ex-editor do Le Monde, Yves Mamou, 
autor do livro A Culpa é da impren-
sa?, é um leitor das entranhas do 

jornalismo. Seu objetivo não é enxergar o futuro, 
mas a alma da profissão. Suas frases cortam como 
navalhas. É da sua lavra a expressão “o vazamento 
de informações está para a democracia assim co-
mo a tortura está para a ditadura”. Ele assina ain-
da a objurgatória: “o jornalismo é invariavelmen-
te manipulado; o que se pode discutir é quando 
e por quem”. Mas Mamou rasga a autoestima 
do jornalista quando afirma que “ele é como um 
carteiro alado, só que eternamente desconsola-
do por entregar mensagens que não são suas e 
o contrariam”. Palavras que tocam e desgostam.  
Porém, por mais que se romantize o contrário, 
fazem coçar as urticárias da verdade. Nosso 
protagonista, o jornalista, vive dividido entre o 
arlequim cruel e o pierrô de ilusões esquálidas. 
À exceção do mexilhão, que se debate entre a 
rocha e o mar, nenhuma outra atividade é tão 
afetada pelo seu entorno. O jornalismo são as 
externalidades. Sua missão é construir a preten-
sa e efêmera realidade. Sua angústia é a mesma 
do postilhão, que não sabe o mal contido nas 
cartas que carrega. Seu estigma é ser transitório 
e ralo, sempre o meio, e não o fim. O jornalista 
se debate entre a falsa proximidade do poder e 
os maus-tratos da redação. Suas expectativas de 
ascensão de classe são rasas. Ele é a categoria 
que mais padece de enfartos. E está entre os que 
mais sofrem de depressão. Sua voz é a do se-
nhorio. Ou alguém diria que não? Seu trabalho 
tem o valor que o seu superior determina. E o 

fruto do seu lavor é cortado, descaracterizado 
e dilacerado conforme o ditame das circuns-
tâncias. Sua imagem e perfeição seria a estátua 
do ventríloquo, solitário, petrificado, falando 
com palavras alheias. Do que sofre o jornalista? 
É um ressentido, é um ressentido, diria Nelson 
Rodrigues. E faz sentido. Tensões, desejos de 
vingança, fracassos, aspirações em demasia, auto-
engano de toda espécie – a tudo isso se somam, 
no cotidiano apressado das redações, pecados 
venosos como a vaidade, a inveja e a ira. É um 
ressentido, ressentido sim! Pois bem, para que 
não nos acusem de part pris, procuramos uma 
voz superior, acima dos nossos pecadilhos e re-
flexões rastaqueras. No depoimento a seguir, o 
jornalista Janio de Freitas, articulista da Folha de 
S. Paulo, ajuda a destrinçar o ressentimento do 
profissional de imprensa. Disseca o jornalismo e 
os jornalistas, a partir desse psiquismo presente 
nas redações. Tema complexo, impossível de ser 
devidamente esquartejado em uma entrevista de 
quase três horas. Três dias após a conversa com 
os editores de Insight-Inteligência, Janio ainda 
se deu ao trabalho de buscar a reflexão da re-
flexão. Em mensagem enviada à revista, revelou 
ter se dado conta de que, uma vez repositórios 
da classe média, as redações dão expressão à sua 
classe. O ressentimento está aí, lembrou Janio – 
um componente anímico, psíquico e o que mais 
for, tão incorporado à classe média que talvez 
não seja adquirido. Antes, parece-lhe mais um 
componente característico e indissociável. Janio 
imagina alguns motivos para tanto, mas não vem 
ao caso. O essencial está a seguir.
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O AMARGOR NAS 
BANCAS DE REVISTA

A generalização em relação ao jornalista é sem-
pre algo temerário. A profissão abarca uma série 
de subespécies, a começar pela tradicional divisão 
por editorias. Afinal, não há como igualar ou até 
mesmo aproximar certos estratos da atividade, co-
mo esporte, política, polícia ou o chamado segun-
do caderno, por exemplo. São todos jornalismo? 
Sim, mas são áreas tão diferentes para o próprio 
jornalista que é difícil estabelecermos uma aproxi-
mação, uma linha mestra que coloque a todos em 
posição de sentido na mesma fila. No entanto, se 
existem elementos vinculantes entre aqueles que 
exercem o jornalismo, provavelmente o ressenti-
mento é um deles. Entre os jornalistas, há, sem 
dúvida, uma farta dose de amargura, alimentada, 
em grande parte, por um ilusório sentimento de 
importância, que não suporta o mais tênue conta-
to com a realidade. Essa característica fica muito 
latente na área de política. A proximidade com o 
poder serve para aumentar o logro, o autoengano. 
O jornalista pensa-se poderoso, mas a relação com 
a elite política faz apenas agigantar as diferenças 
e tornar sua reentrada na atmosfera da realidade 
ainda mais sofrida. A própria dinâmica do nosso 
trabalho impõe dificuldades na identificação do 
ressentimento, mas ele existe. Para analisar essa 

característica, é preciso remontar às origens do 
pessoal de jornal. Elas mudaram muito nos últimos 
30 anos, para dizer o mínimo. Antes desse período, 
os jornalistas, em geral, eram pessoas ligadas a uma 
enorme vontade de ascensão rápida. O objetivo não 
era propriamente o jornalismo, mas essa ascensão. 
Isso é algo perceptível na quantidade de migrantes 
que se encontravam nas redações e que não iriam 
permanecer por muito tempo, a não ser em casos 
excepcionais. Aquela pessoa vinha tomando a im-
prensa como um meio de se aproximar dos políti-
cos e dos grandes empresários. E os próprios jornais 
estimulavam essa tendência, porque não pagavam 
ou pagavam muito pouco. A norma era o sujeito 
ter um emprego público. No Diário Carioca, fize-
mos um grupo que estabeleceu um acordo tácito 
para resistir a isso. Tínhamos de fazer jornalismo, 
não havia espaço para emprego público paralelo. 
No fim, sobramos eu e o José Ramos Tinhorão. 
Todos os outros, mais cedo ou mais tarde, foram 
em busca da sombra. Essa realidade mudou bas-
tante com a exigência do diploma, cujo mérito foi 
trazer uma certa moralização às redações. Esse foi 
um dos grandes saltos do jornalismo brasileiro, que 
se tornou uma atividade-fim, deixando de ser um 
mero rito de passagem. 

Ainda em relação a essa questão do ressenti-
mento, acho que, entre os jornalistas políticos, ele 
fica mais exposto. O repórter cresce e estufa o peito 
por conta da rotina da sua atividade. O dia a dia da 
função lhe dá motivos para esse comportamento. O 

parlamentar fica no seu encalço para gravar algumas 
palavras, ser fotografado e garantir dez centímetros 
de visibilidade no jornal do dia seguinte. Essa falsa 
sedução garante ao jornalista algumas horas de so-
berba. O repórter, como qualquer ressentido, deseja 

TÃO PERTO E TÃO
LONGE DO PODER
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As relações mantidas por um jornalista polí-
tico e suas fontes são bem distintas das travadas 
entre um profissional da editoria de esportes e seus 
informantes. Em ambos os casos, porém, há um 
certo grau de promiscuidade em algum momento. 
No esporte, isso ocorre na maior parte do tempo. 
No caso da cobertura policial, na qual havia até 
certa dose de romantismo em torno da convivên-
cia entre o repórter e o “tira”, alimentado pela 
própria literatura, essa relação se tornou menos 
doentia. Profissionalizou-se ao longo do tempo, 
graças, em grande parte, também à exigência do 
diploma. Mas era terrível no passado. Mas nada 

se compara ao modus operandi do jornalismo 
político, por uma grande razão: Brasília. Aquela 
é uma cidade singular, onde o convívio promís-
cuo entre jornalistas e fontes, entre repórteres, 
editores e políticos atinge níveis exponenciais. É 
promiscuidade mesmo, sem metáforas, que se re-
flete no jornalismo produzido por essas pessoas. 
Todas, de um jeito ou de outro, estão sob efeito 
desse sistema. A operação jornalística de Brasília 
é única. Esse metabolismo do poder regenera a 
inveja e degenera o repórter. Se levarmos ao pé da 
letra, olha ele aí de novo. Essa distorção é mais 
um caminho para o ressentimento. 

NOTAS DE UMA
PROFISSÃO PROMÍSCUA

ser adorado e reconhecido. Tem medo da rejeição. 
Mas, quando ele chega ao jornal, essa relação de 
dimensão, dependência e utilidade muda completa-
mente. O cenário do teatro é substituído pelo duro 
e cinzento concreto da redação. Ele encontra o edi-
tor, que o colocará no devido lugar. Dirá que aquela 
matéria imaginada e idealizada para ser a manchete 
do jornal se transformará num texto modesto de 20 
linhas. O editor, por sua vez, transmite uma parte 
do poder da direção de redação, o que reduz ain-
da mais a dimensão do repórter. Portanto, aquela 
proximidade com o poder que ele experimentou na 
apuração da reportagem transforma-se em pó no 
ambiente da redação. O repórter percebe que seu 
poder é quase nulo. Trata-se de um jogo de sobe e 
desce, mais desce do que sobe, que, naturalmente, 
poderá se tornar mais uma fonte de ressentimento 
do jornalista. Esse amargor se juntará a outros. Cada 
vez mais, o repórter é um insatisfeito com a impos-
sibilidade de ter de se exprimir como jornalista. Na 
maioria dos jornais, o repórter trabalha em dema-
sia, envia sua matéria e ninguém lê. Tempos atrás, 

existia nas redações a prática chamada de “vender 
a matéria” para a primeira página. Fui personagem 
desse expediente por muitas vezes, quando minha 
coluna era essencialmente informativa. No dia se-
guinte, os editores me ligavam para reclamar por 
que eu não havia “vendido a matéria” à primeira 
página. Um absurdo. Não sou nem nunca fui came-
lô da notícia. Não é meu papel “vender a matéria”. 
Eles que leiam o que escrevi e decidam se meu texto 
deve estar na primeira página. Nunca, em décadas, 
telefonei para dizer que estava com uma história 
importante. Essa prática felizmente perdeu força. 
Com isso, quero dizer que as relações na redação 
são fonte de certo tipo de ressentimento entre os 
jornalistas. Em algum momento começamos a nos 
sentir mal. O repórter tem pretensão de ser o autor 
da manchete ou da principal foto do dia, trabalha 
o dia inteiro e, de repente, vê que o que escreveu 
sequer foi publicado. Isso vai criando um peso que 
será descarregado em algum lugar. E o lugar mais 
fácil de descarregar é no próprio exercício do jor-
nalismo. 
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Essa relação promíscua torna muito difícil a 
não contaminação do jornalista pela corrupção 
que ele deveria denunciar. O equívoco alheio e a 
irregularidade do ambiente em que vive podem 
muito bem torná-lo partícipe, cúmplice desse esta-
do de irregularidades. Mas a resistência é possível 
e existe. Não são todos que aderem a esse tipo 
promiscuidade. A resistência se ampliou muito nos 
últimos 20 anos, graças, inclusive, à entrada das 
mulheres na reportagem política. Elas trouxeram 
novos costumes, uma ética feminina. Além disso, 
o político tem constrangimento em propor algum 
tipo de jogo ou situação enviesada para uma re-
pórter mulher. No entanto, algo ainda facilita o 
convívio deformador: a ausência de uma boa for-
mação de repórter no Brasil. Talvez não seja nem 

correto falar em formação de repórter, sobretudo 
repórter político. Nessa área, a liberdade de sacar, 
chutar, ajeitar por conta própria uma história e 
um fato é imensa. Se fizermos uma leitura vigi-
lante no conjunto de jornais, muito provavelmente 
chegaremos à conclusão de que algo próximo da 
metade, ou mais, é formado por matérias pouco 
relacionadas com a realidade factual. Isso é fruto 
da facilidade com que o repórter pode criar uma 
versão própria. Por essa razão, há repórteres que 
não leio, não ouço e aos quais não assisto em 
hipótese alguma. Ter acesso a essas fontes pouco 
confiáveis nos deixa vulneráveis, no sentido de, em 
algum momento, usar algo que lemos, ouvimos 
ou a que assistimos e embarcarmos numa canoa 
informativa furada. 

INCESTUOSIDADE
COMO REGRA

O distanciamento objetivo dos fatos pode até 
soar uma tese romântica e mais adequada a estu-
dantes de jornalismo. Mas ela não é impraticável, 
tampouco incompatível com a realidade, muito 
menos impossível de existir. É perfeitamente fac-
tível o jornalista manter uma relação profissional 
com um político sem embarcar em cinismo de 
qualquer espécie. No meu esforço para não cair 
nessa prática negativa, adoto um sistema de dis-
tância intransponível, mesmo com um político 
que me trate com bastante intimidade. Um sena-
dor será sempre um senador, eu serei sempre um 
jornalista em busca de informação. Ao fazer isso 
não estou preservando o jornalismo, mas a mim 
mesmo. Estou, no fundo, protegendo-me contra 

uma fraqueza futura, que pode ocorrer devido a 
uma relação eventualmente não jornalística, mas 
pessoal. Não tenho intimidade com nenhum políti-
co, mas conheci jornalistas que tiveram intimidade 
sem que isso afetasse seu desempenho profissional 
e sua objetividade. Carlos Castello Branco, o Cas-
telinho, era um deles. Sempre fui muito próximo 
a ele, desde a minha entrada no Diário Carioca, 
não obstante eu ser bastante tímido e ele já ser o 
Castelinho. O Castello tinha bastante intimidade 
com os políticos, a ponto de ter a casa frequentada 
por essas pessoas. Mas não era possível ver qual-
quer serviço a favor de suas fontes. Ele jamais se 
prestou a servir a grupos ou pessoas. Eu sabia quem 
eram os frequentadores da casa dele, e, às vezes, eu 

FRAQUEZAS À
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lia suas colunas com a maldade de uma atenção es-
pecífica e nunca consegui enxergar naquele espaço 
qualquer obra a serviço de alguém. Portanto, acho 
que é possível esse distanciamento, ainda que o 
ambiente não favoreça. Essa preocupação deveria 
estar na própria essência do jornalismo. Mas não 
está. Nem aqui nem em lugar algum. Se nós temos 
Brasília, que ninguém pense que o jornalismo em 
Washington é uma atividade repleta de vestais. A 
França talvez seja um ponto relativamente fora 
da curva. Em Paris, as relações são um pouco di-
ferentes. Há um convívio próximo, mas não essa 
promiscuidade. Em um jornal como Le Monde 
existe uma vigilância dentro da própria redação 

sobre o jornal e sobre a autoria de tudo o que é 
publicado. No Brasil, alguns repórteres escrevem 
barbaridades e aquilo passa adiante, em um efeito 
contínuo, sem freios, sem senso crítico. E, a partir 
daí, surge um inevitável círculo vicioso em razão 
dos próprios vasos comunicantes da profusão da 
informação. No mesmo dia, uma notícia torta 
sai das páginas dos jornais e vai para a televisão. 
Mesmo se provando que o fato é completamente 
infundado, nada acontece. Não há cobrança nem 
prestação de contas. Essa é uma das razões pelas 
quais o jornalismo deveria ser auditado. A impren-
sa, de modo geral, não suportaria uma permanente 
acareação com os fatos.  

Para os não familiarizados com a rotina da 
profissão, a velocidade com que as matérias desa-
parecem no ar e os fatos rapidamente são substitu-
ídos por outros pode causar a impressão de que o 
trabalho do jornalista é descartável. E mais do que 
isso: pode induzir à ideia de que essa perecibilidade 
nos causa algum tipo de sofrimento. No entanto, 
a própria dinâmica do jornalismo impede, pelo 
menos em grande parte, esse tipo de sentimento. 
No dia seguinte já viramos a página, correndo atrás 
de outra pauta ou mesmo buscando fatos novos em 
relação ao assunto que tratamos na véspera. Ou 
seja: mesmo que quiséssemos, não teríamos tempo 
para remoer injustiças ou esquecimentos. Os jor-
nais têm uma velocidade própria de translação. É 
preciso dar uma volta completa em torno do sol a 
cada dia, o que torna o ritmo de uma redação alu-
cinante. Não há tempo, portanto, para vinganças, 
reais ou imaginárias, forjadas por uma sensação de 
que nosso trabalho se evapora a cada exemplar que 

sai da gráfica. A revanche sempre ficará para de-
pois, em um adiar eterno, em prol de uma batalha 
imediata. Mais do que ficarmos procurando uma 
sensação de derrota onde ela decididamente não 
existe, o que todos devemos fazer é refletir sobre a 
taquicardia da prática jornalística. Nossa atividade 
ficou exageradamente acelerada, notadamente no 
que diz respeito à própria produção de um jornal. 
E, ainda assim, mesmo com o ritmo quase insano 
das redações, há notórios desequilíbrios na indús-
tria jornalística como um todo. Os veículos não 
acompanharam a engenharia gráfica e os benefícios 
que ela trouxe para o jornalismo. Os engenheiros 
concebem máquinas que permitem fechar um 
jornal com extrema qualidade às duas da manhã. 
Mas as redações não cuidaram ou não souberam se 
adaptar a essa disponibilidade industrial, tampouco 
procuraram criar sistemas para organizar processos 
de transporte e distribuição. Ou seja: a logística, 
sim, a logística é um dos fatores determinantes para 

O TEMPO E
AS CABEÇAS
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a qualidade do jornalismo que produzimos atual-
mente. Ninguém se dedica a pensar nessas questões. 
Aliás, para sermos mais abrangentes e coerentes 
com a realidade, ninguém mais pensa jornalismo 
no Brasil. O jornal é feito, mas não pensado. Os 
profissionais da área estão mais preocupados com 
outras questões, como a internet. Essa história de 
que os jornais vão morrer por causa da internet é 
difundida pelos próprios profissionais da mídia im-
pressa. Ou seja: apontamos uma arma para nossos 
próprios rostos. Quem pensa dessa maneira não 
tem qualquer conhecimento sobre a história da im-
prensa no Brasil. Duela contra moinhos de vento. 
Duro mesmo foi encarar a explosão da televisão. 
Aquela, sim, foi uma verdadeira batalha. Hoje, essa 
suposta competição com o meio digital é muito 
menos agressiva. São processos diferentes. Quem 

está entrando na internet já conhece a televisão. São 
meios que guardam certa consanguinidade no que 
diz respeito à apresentação da notícia. A televisão 
trouxe, na sua origem, um ambiente realmente 
novo em termos de jornalismo, o que despertou 
uma curiosidade gigantesca. Enfrentá-la não foi 
uma tarefa fácil para a mídia impressa. Por sorte, 
houve alguns acontecimentos que ajudaram o jornal 
a mostrar o que ele tinha a acrescentar e a oferecer 
de mais sólido, permanente e seguro. Já o noticiário 
da internet é muito frágil, feito, em boa parte dos 
casos, por estagiários e profissionais ruins, em um 
trabalho mal apurado, mal escrito e inseguro. O 
jornalismo, de certa forma, é como o cinema, ou as 
artes em geral. Às vezes, desabrocham duas ou três 
cabeças luminares que se encontram no tempo e no 
espaço e mudam o curso da história.  

Acredito na ideia de que os blogs são, em 
grande parte, o local para o jornalista destilar seu 
fel mais pestilento. É uma forma de mal-estar 
com o próprio jornalismo. É nesse ponto que os 
jornalistas se apresentam como uma espécie de 
vingadores, com um tipo de superioridade mo-
ral inquestionável, acima do bem e do mal. Seu 
desconforto está bem abrigado em seu blog. E, 
por que não, também sua covardia. O desejo de 
vingança faz parte da rotina de um jornalista, e no 
blog ele parece se sentir livre para expressar me-
lhor esse desejo. Mas meu grande questionamento 
em relação aos blogs é sua preocupação primordial 
com a prioridade da rápida divulgação, em detri-

mento da precisão. Essa forma açodada tem levado 
a situações monstruosas. Não há nenhuma razão 
para o fato de que, desejando publicá-la antes, o 
blogueiro não se preocupe em ser plenamente 
seguro quanto à informação que vai divulgar. A 
prioridade deve ser sempre a segurança e a ve-
racidade da notícia. Pensar apenas no furo é um 
procedimento deformado. Deixamos as raias do 
jornalismo e entramos em uma disputa comercial. 
Os blogs, portanto, também não resolveram o 
problema do jornalismo na internet. Ainda estou 
esperando para ver a contribuição que a internet 
dará ao jornalismo. Não sei se essa contribuição 
virá. Estou cético. 

A VINGANÇA DO
JORNALISTA

VENENO
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Provocando tantos maus sentimentos, o jorna-
lismo recebe, de sua própria vítima, o jornalista. 
a mesma ira, mágoa e ressentimento que produz. 
É uma perversa relação de mão dupla, em que 
causa e consequência se misturam e trocam de 
papéis o tempo inteiro. O fardo imposto pelas 

frustrações, equívocos e ilusões cria uma doença 
permanente no jornalista, cujo mal será transfe-
rido para algum lugar. E este lugar é o próprio  
jornalismo. 

Grande parte dos jornalistas trabalha sob uma 
tensão excessiva. Uma tensão que, a partir de deter-
minado ponto, nem se percebe mais. Não à toa o 
jornalismo é uma das profissões com maior número 
de doenças cardíacas. Há 30 anos assino uma coluna 
e, ainda hoje, sempre que vou escrever, estou muito 
tenso. Além dessa aflição natural, jornalistas traba-
lham em um ambiente competitivo, têm sua vida 
desconectada da família e dos amigos, são pessoas 
sem noite, sem garantia de feriados ou domingos. 
E, aparentemente, quando se extinguiu a tensão do 
trabalho, vêm outras em sequência: O que aconte-
cerá com a matéria? Houve erro? Qual o impacto 

que ela terá? Alguém fará pressão sobre a direção do 
jornal? Ela criará inimizades? O jornalismo é uma 
profissão doente, feita por pessoas doentes. O ritmo 
do jornal é uma das patologias do jornalismo que 
precisavam ser mais bem estudadas. Deixa rastros 
de maneira indelével. Alimenta mágoas e amargu-
ras, produz feridas e sangramentos, inspira raivas e 
perversidades, cria vítimas e culpados. O estresse, as 
ansiedades, as tensões das más escolhas, o excesso 
de tempo dedicado ao trabalho, o descompasso de 
seus horários em relação à família e aos amigos, 
tudo isso produz um exército de vítimas destruídas 
física e moralmente. 

Jânio de Freitas é colunista da Folha de S. Paulo
janfrei@uol.com.br
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RESSENTIMENTO

Depoimento a Cláudio Fernandez e Rodrigo de Almeida.
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O primeiro teste em relação à efetiva aplicação da Lei da 
Ficha Limpa já surgiu: a resolução temporária do Tribunal 
Superior Eleitoral nº 23.376 interpretou sistematicamente 
o ordenamento jurídico com a finalidade de assegurar que 
a prestação de contas de campanhas de candidatos fosse 
levada a sério. Aliás, o ministro Marco Aurélio, durante o 
debate com seus pares que afirmavam que as contas de-
saprovadas pela Justiça Eleitoral não deveriam impedir o 
registro dos candidatos, desabafou: “É o eterno jeitinho 
brasileiro. É o faz de conta”.1

pode uMa resolução do tse norMatizar a prestação de 

contas do candidato nas eleições Municipais de 2012?

Pode. Nas últimas eleições municipais em 2008, o TSE 
expediu a Resolução nº 22.715, em 28 de fevereiro.2 Essas 
resoluções devem ser expedidas até o dia 5 de março do ano 
da eleição, o que foi observado pela Resolução nº 23.376 
de 2012. Essas resoluções não estão sujeitas ao princípio da 

 
1. Ver a íntegra do debate sobre a Res. TSE 23.376 em: http://www.youtube.
com/watch?v=_CGc7L9M-Fo&lr=1&feature=mhee 
 
2. “Dispõe sobre a arrecadação e a aplicação de recursos por candidatos e 
comitês financeiros e prestação de contas nas eleições municipais de 2008.”

anualidade (art. 16 da Constituição Federal), que foi invo-
cado para não permitir a aplicação da Lei da Ficha Limpa 
nas eleições de 2010.

poder norMativo do tse

O Código Eleitoral nos arts. 1º, parágrafo único e 23, IX, 
a Lei das Eleições, art. 105 e a Lei dos Partidos Políticos, art. 
61 oferecem a base legal para o exercício do poder norma-
tivo. Em sessões administrativas, os ministros interpretam e 
estabelecem instruções e resoluções para aplicar o Código, 
a Lei das Eleições, a Lei das Inelegibilidades, a Lei dos Par-
tidos Políticos, prestação de contas de partidos políticos e 
candidatos, alistamento eleitoral, registro de candidaturas 
e outras matérias referente ao processo eletivo.

Nas eleições municipais de 2012, o TSE já editou três 
resoluções temporárias importantes para o registro de 
candidatos: a) Resolução nº 23.373, de 14 de dezembro 
de 2011, sobre a escolha e o registro de candidatos; b) 
Resolução nº 23.372, de 14 de dezembro de 2011, sobre 
os atos preparatórios, a recepção de votos, as garantias 
eleitorais, a justificativa eleitoral, a totalização, a divul-
gação, a proclamação dos resultados e a diplomação; c) 

o    que    fazer?
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a Resolução nº 23. 376, de 1º de março de 2012, sobre 
a arrecadação e os gastos de recursos por partidos po-
líticos, candidatos e comitês financeiros e, ainda, sobre a 
prestação de contas. É nesta mais recente resolução que, 
mais precisamente no seu art. 52, § 2º é alvo de uma ex-
pressiva mobilização político-partidária contra sua juridi-
cidade. Em resumo, a decisão judicial que desaprovar as 
contas (as chamadas “contas-sujas”) de candidato implicará 
o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral, 
e, consequentemente, o registro de sua candidatura nas 
eleições municipais de 2012.

prestação de contas

Todos os candidatos às eleições estão obrigados a pres-
tar contas, de acordo com a Lei 9.504 de 1997, arts. 28 e 29 
e a Resolução nº 23.376, no caso das eleições municipais 
de 2012.

Ao requerer o registro de sua candidatura o candidato 
se obriga à prestação de contas. Mesmo que venha a re-
nunciar ou seu registro seja negado pela Justiça Eleitoral, 
terá que prestar contas sobre o período em que participou 
do processo eleitoral.

Durante a campanha eleitoral, são previstas duas pres-
tações de contas parciais por meio da página da internet 
criada pela Justiça Eleitoral para essa finalidade. A presta-
ção de contas final deverá ser entregue ao respectivo Juízo 
Eleitoral. Devem ser especificados os gastos de campanha, 
por exemplo, comícios, carros de som, santinhos, banners3 
e a origem dos fundos arrecadados, que serão examinados 
pela Justiça Eleitoral.4

A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas 
de campanha, decidindo: 

I - pela aprovação, quando estiverem regulares; 
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas 

falhas que não lhes comprometam a regularidade; 
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que 

lhes comprometam a regularidade; 
 

 
 
3. O art. 26 da Lei 9.504 indica quais são os gastos eleitorais submetidos 
aos limites da lei.
 
4. Ler: art. 30 da Lei 9.504.

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as con-
tas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual 
constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no 
prazo de 72 horas. 

Esta verificação de contas da campanha pela Justiça 
Eleitoral é norteada pelo devido processo legal, contém 
contraditório e recursos, conforme os parágrafos do art. 
30 da Lei 9.504. 

Uma questão crucial na polêmica gerada pelo art. 52, 
§ 2º da Resolução nº 23.376 é se este controle judicial vai 
efetivamente valer para coibir aqueles que têm suas contas 
de campanha desaprovadas.

o debate sobre os liMites do poder norMativo do tse

Argumenta-se que o TSE abusou do seu poder de regu-
lamentar no art. 52, § 2º da Resolução nº 23.376. Os limites 
desse poder estão expressos no art. 105 da Lei 9.504, alte-
rada em 29/09/09 pela Lei 12.034:

“Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Su-
perior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem 
restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas 
nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para 
sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência públi-
ca, os delegados ou representantes dos partidos políticos.”

De fato, a Lei 9.504 não estabelece que a desaprovação 
de contas pela Justiça Eleitoral gera falta de quitação elei-
toral.5 Uma corrente de opinião afirma que a lei faz refe-
rência tão somente à “apresentação de contas”. E adiciona 
que somente lei no sentido formal – votada pelo Congresso 
Nacional – poderia criar esta norma.

A Resolução do TSE é um ato normativo secundário, 
que tem força de lei. Poderia uma resolução dispor sobre 
a matéria?

Falta de quitação eleitoral não é matéria reservada à lei 
formal. Não se deve confundir a falta de quitação eleitoral – 
que é um requisito infraconstitucional de condição de regis-
tro de candidatura – com causas de inelegibilidade que são 

5 Art. 11, § 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente 
a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o 
atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos 
relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, 
pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de cam-
panha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
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regidas por lei complementar, como a Lei da Ficha Limpa.6

A Lei dos Partidos Políticos, no art. 61, afirma também 
que o Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a 
fiel execução desta lei. Assim, o TSE tem legitimidade para 
dispor através de resoluções sobre a prestação de contas 
que afetarão os fundos partidários.7

Admitindo que o TSE tem poder de regulamentar asse-
gurado pela legislação eleitoral e que a falta de quitação 
eleitoral não é causa de inelegibilidade (matéria a ser regi-
da por lei complementar), é cabível que a resolução venha 
a discipliná-la.

Deve-se salientar que o TSE, na Resolução nº 22.715, 
que regulou sobre a arrecadação e a aplicação de recursos 
por candidatos e comitês financeiros e prestação de contas 
nas eleições municipais de 2008, afirmou no art. 41, § 3º:

6. Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 1910.

7. Consulta nº 1.721-95/DF. Relator: Ministro Gilson Dipp. Ementa: 
CONSULTA. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. PRESTAÇÃO DE CON-
TAS DESAPROVADAS OU NÃO APRESENTADAS. SUSPENSÃO. COTAS 
DO FUNDO PARTIDÁRIO. REPASSE. FUNDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  
1. Infere-se da análise do art. 37 da Lei 9.096/95 que o Diretório Nacional, 
no caso de não apresentar ou ter desaprovada a sua prestação de contas, 
não pode recolher à Fundação o percentual da respectiva cota do Fundo 
Partidário que foi suspensa por decisão da Justiça Eleitoral. 2. Consulta 
respondida negativamente. DJE de 2.3.2012.

Sem prejuízo do disposto no §1º, a decisão que 
desaprovar as contas de candidato implicará o im-
pedimento de obter a certidão de quitação eleito-
ral durante o curso do mandato ao qual concorreu.

A minirreforma eleitoral de 2009,8 por omissão do legis-
lador, não incluiu o trecho destacado, fragilizando o controle 
das prestações de contas ao exigir apenas “a apresentação 
de contas de campanha eleitoral”.

Na Resolução do TSE de 2012 se tenta restaurar o sig-
nificado prático e republicano das contas de campanha – 
que envolvem também recursos públicos oferecidos aos 
partidos políticos.

coMo superar a falta de controle?

Vamos supor um caso ilustrativo dos problemas que se 
quer resolver com a Resolução do TSE de 2012.

Imagine um apresentador de TV chamado Fortunato 
que decide ser candidato a deputado estadual na Baixada 
Fluminense em 2010. Ele conta com recursos financeiros e 
apoio de milicianos. Ele não se elege na disputa eleitoral. 
Porém, a Justiça Eleitoral, ao examinar suas contas, verifica 
que o candidato foi financiado pela milícia e suas contas 
são desaprovadas. O que ocorrerá na prática? Essas contas 
desaprovadas ficariam sem sanção.

Segundo a legislação vigente, poderia haver uma re-
presentação por qualquer partido ou coligação política por 
abuso do poder econômico, no prazo de 15 dias da diplo-
mação, relatando e indicando provas.9 Passado esse prazo, 
a Justiça Eleitoral não poderia praticamente fazer mais nada.

Frente a esse tipo de problema é que surge a resolução 
em debate. O poder normativo do TSE está oferecendo um 
mecanismo de controle eficaz e moralizador. Aqueles que 
tiveram contas desaprovadas pela Justiça Eleitoral não te-
riam o seu registro de candidatura aprovado nas eleições 
municipais de 2012.

 

 
8. Lei 12.034, de 2009.
 
9. Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à 
Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos 
e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar 
condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação 
e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei 12.034, de 2009)
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Caso a resolução seja reconsiderada pelo TSE, o apresen-
tador de TV Fortunato pode concorrer a prefeito, outra vez 
com apoio da milícia.

a jurisprudência do tse 

As decisões do TSE, inclusive uma bastante recente, apon-
tam para o critério da proporcionalidade entre a irregula-
ridade ou ilegalidade cometida na campanha e o vulto e 
contexto da campanha. Nesse sentido, a ementa do Recurso 
Especial Eleitoral nº 28.448/ AM, de 22 de março de 2012, 
indica a orientação do TSE:

1. Nos termos do art. 30-A da Lei 9.504/97, qual-
quer partido político ou coligação (ou, ainda, o Mi-
nistério Público Eleitoral, segundo a jurisprudência 
do TSE) poderá ajuizar representação para apurar 
condutas em desacordo com as normas relativas à 
arrecadação e despesas de recursos de campanha. 
2. Na espécie, o candidato recorrido arrecadou recursos 
antes da abertura da conta bancária específica de cam-
panha, bem como foi – no mínimo – conivente com o 
uso de CNPJ falso em material de propaganda eleitoral, 
além de não ter contabilizado em sua prestação de 
contas despesas com banners, minidoors e cartazes.  
3. Para a aplicação da sanção de cassação do diplo-
ma pela prática de arrecadação e gastos ilícitos de 
recursos de campanha não basta a ocorrência da 
ilegalidade. Além da comprovação do ilícito, deve-
-se examinar a relevância do ato contrário à legis-
lação ante o contexto da campanha do candidato. 
Precedentes. 
4. Na hipótese dos autos, não obstante o caráter 
reprovável das condutas de responsabilidade do 
recorrido, verifica-se que o montante comprovado 
das irregularidades (R$ 21.643,58) constitui parcela 
de pouca significação no contexto da campanha do 
candidato, na qual se arrecadou R$ 1.336.500,00 e se 
gastou R$ 1.326.923,08. Logo, a cassação do mandato 
eletivo não guarda proporcionalidade com as condu-
tas ilícitas praticadas pelo recorrido no contexto de 
sua campanha eleitoral, razão pela qual se deixa de 
aplicar a sanção do § 2º do art. 30-A da Lei 9.504/97. 

Em resumo, o que se quer verificar é se a ilegalidade na 
campanha eleitoral teve repercussão importante e se desequi-
librou a competição eleitoral. Avalia-se a gravidade dos fatos 
em cada caso concreto pela Justiça Eleitoral. É provável que em 
muitos casos se verifique que os equívocos na prestação de 
contas são formais e sem impacto maior na disputa eleitoral.

Os candidatos que tiverem suas contas desaprovadas 
têm direito a recurso, conforme previsto na Resolução nº 
23.376 de 2012:

“Da decisão dos Juízos Eleitorais que julgar as contas 
dos candidatos, dos comitês financeiros e dos parti-
dos políticos caberá recurso para o Tribunal Regional 
Eleitoral, no prazo de 3 dias, a contar da publicação no 
Diário da Justiça Eletrônico (Lei 9.504/97, art. 30, § 5º)”

E do acórdão do TRE caberá recurso eleitoral especial 
ao TSE, nos termos do art. 57 da referida resolução. Essa 
ampla oportunidade recursal contribui para a morosidade 
da Justiça Eleitoral.

Em junho de 2012, havia no TSE “1.615 processos pen-
dentes, mais da metade referente a corrupção eleitoral”.10

A propósito, nas eleições municipais de 2008, a Polícia 
Federal abriu 13.909 inquéritos para apurar crimes eleito-
rais. Nesse levantamento, o Rio de Janeiro foi o estado em 
que mais candidatos foram investigados: 2.049. E foram 
indiciadas 486 pessoas.11

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) 
– rede de organizações sociais envolvidas na mobilização 
pela aprovação da Lei da Ficha Limpa – divulgou os dados 
apresentados na pesquisa “Prefeitos e vereadores cassados 
por corrupção eleitoral” (ver quadro).12

 
10. “O levantamento, feito pelo Globo, é baseado em dados do TSE. Da lis-
ta de processos, constam candidatos eleitos e derrotados. Além de ações 
ajuizadas pelos Ministérios Públicos dos estados, há muitas em que vito-
riosos e fracassados se acusam de irregularidades. Dos 1.615, nada menos 
do que 858 processos se referem a suspeitas de corrupção eleitoral – em 
geral, casos de abuso de poder econômico, associados aos mais variados 
artifícios de compra de voto.” ALMEIDA, Amanda. “No TSE, 1.615 processos 
pendentes”, O Globo, caderno Pais, 10/06/2012, p. 3.
 
11. CARVALHO, Jailton. “Rio teve 2.409 inquéritos eleitorais: Segundo a Po-
lícia Federal, foi o estado com o maior número de candidatos investigados 
em 2006 e 2008”, O Globo, caderno O País, 10/09/2010, p. 15.
 
12. Disponível em 10 de junho de 2012 em: http://www.mcce.org.br/sites/
default/files/RelatorioSintese.pdf
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pesquisa
“PREFEITOS E VEREADORES CASSADOS  

POR CORRUPÇÃO ELEITORAL” (2000 A 2009) 

3.
TOTAL DE PREFEITOS E VICES ATINGIDOS PELAS DECISõES

460 Prefeitos e vices 

1.
NúMERO DE SENTENÇAS DE CASSAÇÃO EM 1º GRAU (zONAS ELEITORAIS)  

 2000 2004 2008*
Brasil  162 388 343
Norte  16 43 36
Nordeste  49 137 109
Sudeste  58 128 120
Sul  31 82 66
Centro-Oeste  24 41 48

2.
CHAPAS DE PREFEITOS CASSADAS (APóS JULGAMENTO DOS RECURSOS)

 2000 2004 2008*
Brasil  40 71 119
Norte  1 3 9
Nordeste  13 25 39
Sudeste  13 22 38
Sul  7 19 23
Centro-Oeste  6 2 10

5.
TOTAL DE PREFEITOS, VICES E VEREADORES CASSADOS

 2000 2004 2008* 2000+2004+2008
Brasil  95 215 357 667*

4.
TOTAL DE VEREADORES ATINGIDOS PELAS DECISõES

207* vereadores

VEREADORES CASSADOS

 2000 2004 2008*
Brasil  15  73  119 
Norte  3  21  14 
Nordeste  1  11  50 
Sudeste  6  20  22 
Sul  1  10  23 
Centro-Oeste  4  0  10 

* As cassações aplicadas a eleitos em 2008 ainda estão pendentes de confirmação.
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Os partidos alegam que a inovação afronta a legislação 
eleitoral e a própria Constituição Federal. O TSE teria criado 
uma “sanção de inelegibilidade não prevista em lei”, contra-
riando, assim, a legislação eleitoral e os princípios constitucio-
nais da segurança jurídica e da anterioridade da lei eleitoral.

Afirmam ainda que a minirreforma eleitoral (Lei 12.034/2009) 
deixou claro que a abrangência da quitação eleitoral inclui 
apenas a apresentação das contas pelo candidato, afastan-
do a exigência do julgamento do mérito.13

A Resolução nº 23.373 foi tomada por maioria de votos 
e desde então a composição do TSE foi alterada.

Se for mantida a Resolução pelo TSE, caberá, por fim, 
aos partidos proporem uma ação direta de inconstitucio-
nalidade perante o STF.

A situação política e jurídica é complexa. Os interesses dos 
políticos profissionais parecem ameaçados por uma medida 
que pretende levar a prestação de contas de campanhas a 
ter uma sanção efetiva. Afinal, segundo levantamento do 
TRE do Rio de Janeiro, se a Resolução do TSE for mantida, 
38% dos políticos que disputaram as eleições em 2010 não 
poderão concorrer nas próximas eleições municipais.14

Enfim, como disse o ministro Marco Aurélio Mello, do 
TSE: “Está se tornando comum cassar jurisprudência de tri-
bunal superior e até do Supremo mediante lei. Mas vamos 
aguardar os desdobramentos.” 15 

 
13. Disponível em 10 de junho de 2012 em: http://agencia.tse.jus.br/sadA-
dmAgencia/noticiaSearch.do?acao=get&id=1481100.
 
14. “Apenas no Estado do Rio de Janeiro, 949 dos 2.527 candidatos a de-
putado estadual e federal, governador e senador nas eleições de 2010 ti-
veram contas consideradas irregulares, de acordo com levantamento do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.” Cf. ANTONELLI, Leonardo. 
“Contas-sujas nas eleições”, Jornal: O Globo, Editoria: Opinião, 30/05/2012.

Disponível em 10 de junho de 2012 em: https://conteudoclippingmp.pla-
nejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/5/30/contas-sujas-nas-eleicoes 
 
O TCE-RJ enviou ao TRE-RJ lista de 499 nomes de pessoas que exerceram 
funções públicas nos últimos anos e não tiveram as contas de suas adminis-
trações aprovadas. Cf. JUMIOR, Cirilo. “TRE-RJ recebe lista com 499 contas 
sujas” , 1º de junho de 2012. Disponível em 10/06/2012 em: http://www.
jb.com.br/rio/noticias/2012/06/01/tre-rj-recebe-lista-com-499-contas-sujas/
 
15. ABREU, Diego. “Proibição a contas-sujas sob risco” Correio Braziliense, 
27/05/2012. 

Disponível em 10 de junho de 2012 em: http://clippingmp.planejamento.
gov.br/cadastros/noticias/2012/5/27/proibicao-a-contas-sujas-sob-risco.

a reação dos partidos na câMara dos deputados  

à resolução do tse

A matéria não estava previamente em pauta e a votação 
foi rápida. No dia 22 de maio, primeiro votou-se a urgência 
da matéria e a seguir o mérito. O projeto de lei 3.839/2012, 
do deputado Roberto Balestra (PP-GO) foi aprovado por 
294 a 14 votos.

O projeto de lei altera a Lei 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, que passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 11. ................................ 
§ 8º ....................................... 
III – apresentarem à Justiça Eleitoral a prestação de 
contas de campanha eleitoral nos termos desta Lei, 
ainda que as contas sejam desaprovadas. 
“Art. 30. 
§ 5º A decisão que desaprovar as contas sujeitará o 
candidato unicamente ao pagamento de multa no 
valor equivalente ao das irregularidades detectadas, 
acrescida de 10% (dez por cento).”

O projeto de lei segue para o Senado Federal. Porém, 
esta lei eleitoral não deverá ser válida para as eleições mu-
nicipais de 2012, porque fere o princípio da anualidade 
previsto no art. 16 da Constituição Federal:

“A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição 
que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993)”

A constitucionalidade da lei dos “contas-sujas” poderá 
ser questionada por ação direta de inconstitucionalidade no 
STF por um partido político com representação no Congres-
so Nacional – como o PSOL, que repudiou o projeto de lei.

Outra iniciativa está em andamento: o pedido de reconsi-
deração pelo TSE da Resolução nº 23.373 de 2012. Além do 
PT, subscrevem o documento os seguintes partidos: PMDB, 
PSDB, DEM, PTB, PR, PSB, PP, PSD, PRTB, PV, PCdoB, PRP e PPS. 

ESPERANDO GODOT

O articulista é professor universitário

cesarcaldeira@globo.com
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* Transgressão do poema ‘O Corvo’, de Edgar Allan Poe.

O corvo
Em certo site, à hora, à hora

Do intruso mouse que apavora,

Eu solipso no visor ofusco

Ouço o trinado e o uivo de tua vida 

Meu spyware como uma larva antiga,

Em tua privacidade, agora morta,

Navegando (em vão) a compaixão aborta.

Dei para apunhalar teu firewall devagarinho

E digitei estas palavras tais:

“É o inominável que te penetra de mansinho;

Sou vírus, sou peste e nada mais.”

 

Ah! Quero que me temas! Que muito me temas!

Sou o flagelo, sou  teu pior anátema;

Cada bug perverso que em tua tela refletia

Do teu PC, trisca a última agonia.

E tua senha eu, então, buscava

Apeado no Trojan Horse, que trovejava.

Sou a anomia, sinistra e vazia 

E digito em códigos meu legado imoral 

No inferno de uma placa-mãe inexiste o legal.

É que ninguém conhece o verdadeiro nome do mal.*

(versão TI)
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fora da lei
Tecnologia

Em seminário dedicado ao te-

ma da liberdade de expres-

são, o presidente da Câmara 

dos deputados federais, Marco Maia, 

defendeu a criação de um filtro para 

a internet de forma a se identificar “a 

boa e a má informação”. No mesmo 

mês, impulsionado pelo vazamen-

to de fotos íntimas da atriz Carolina 

Dieckmann, o Congresso Nacional 

respondeu com a aprovação na Câ-

mara de um projeto de lei sobre cri-

mes na internet, tendo outras duas 

iniciativas legislativas sobre o tema 

(incluindo a inserção de um capítu-

lo sobre esses crimes na Reforma do 

Código Penal) também recebido des-

taque na imprensa.

Esses fatos demonstram como a 

regulação da internet, e mais especi-

ficamente do que se faz na rede, en-

trou na ordem do dia. Se por um lado 

uma primeira indagação que poderia 

ser feita sobre essas iniciativas seria 

o acerto de se começar a regulamen-

tar a rede pela perspectiva criminal, 

outra questão, ainda anterior, precisa 

ser feita: é possível regular o progres-

so tecnológico?

A perplexidade aqui passa não 

apenas pela discussão sobre se a ca-

da novo salto tecnológico novas leis 

precisariam ser feitas, mas também 

Carlos Affonso Pereira de Souza
Advogado
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pela necessária reflexão sobre em 

que medida a intervenção legal ou 

judicial pode estimular ou desesti-

mular o desenvolvimento de uma 

tecnologia.

o que você fez na seMana passada?
Pode-se tomar como exemplo 

desse dilema o debate sobre privaci-

dade e proteção dos dados pessoais 

quando confrontado com o desenvol-

vimento de aplicativos que permitem 

a coleta e o tratamento de informa-

ções (como a localização da pessoa, 

seus hábitos de navegação e intera-

ções na rede). 

Reconhecida como um direito 

humano e fundamental, a privacida-

de é tema de estudos jurídicos que 

remontam pelo menos ao século XIX 

na tradição anglo-saxã. Inicialmente 

identificada como um “direito a estar 

só”, ou seja, a garantir que o indiví-

duo pudesse se separar da vida pú-

blica, resguardando o seu domicílio 

e correspondências pessoais, esse di-

reito foi gradativamente se transfor-

mando no controle que a pessoa tem 

dos dados que a identificam e parti-

cularizam.

Nada mais peculiar para a socie-

dade da informação, altamente conec-

tada, do que um direito que garanta 

ao seu titular a escolha sobre como 

dispor de seus dados pessoais. 

Mas a escolha nem sempre é tão 

clara e informada, cabendo às leis e às 

decisões judiciais intervir sobre o de-

senvolvimento de uma tecnologia que 

permitisse o tratamento desses dados 

pessoais de modo ilícito. A questão 

aqui reside justamente sobre o que 

deveria ser considerado ilícito no de-

senvolvimento tecnológico.

Um lugar-comum para os analis-

tas sobre o futuro do desenvolvimen-

to de aplicativos de sucesso é a aposta 

na tecnologia móvel. O próximo passo 

de uso intensivo da rede, que já viu 

o surgimento de gigantes como o 

Google, focado inicialmente em um 

mecanismo de pesquisa, e o Face-

book, direcionado às interações das 

pessoas, poderia estar na possibilida-

de de o indivíduo buscar informações 

sobre a sua própria vida.

Essa é a promessa de aplicati-

vos para dispositivos móveis como o 

PlaceMe, desenvolvido pela start up 

norte-americana Alohar. A premis-

sa do aplicativo é bastante simples: 

uma vez acionado, o programa pas-

sa a mapear toda a rotina da pessoa, 

armazenando na nuvem informações 

como localização, altitude, velocidade 

de deslocamento e temperatura.

Se a princípio essas informações 

parecem não dizer muito, é impor-

tante lembrar que o rastreamento 

da localização e os deslocamentos da 

pessoa podem indicar os trajetos usu-

almente percorridos, a altitude pode 

revelar onde a pessoa se encontra (em 

que andar de um edifício, por exem-

plo) e a velocidade indicar se o indiví-

duo está a pé, de bicicleta ou de carro.

Uma vez coletadas essas infor-

mações, entra em cena o componente 

mais interessante: o que o usuário ga-

nharia em troca caso disponibilizasse 

essas informações? As respostas são 

as mais diversas, como a indicação de 

eventuais retenções em seu trajeto co-

tidiano para o trabalho e a sugestão 

de melhores itinerários, informações 

sobre a sua rotina de exercícios e até a 

possibilidade de identificar eventuais 

colisões que, captadas pelo aplicativo, 

poderiam indicar um acidente (even-

tualmente mais sérios do que a sim-

ples queda do celular).

Algumas dessas funcionalidades 

já existem hoje em aplicativos sepa-

rados, mas um dos pontos essenciais 

para a desenvolvedora é que tudo is-

so passaria a ocorrer sem que o usu-

ário fizesse mais do que concordar 

uma única vez com os termos de uso 

e a política de privacidade do serviço. 

Os populares aplicativos de geoloca-

lização atualmente disponíveis, por 

exemplo, requerem que a pessoa vo-

luntariamente faça check-in em cada 

local em que a mesma se encontre. 

Existe então por trás do aplicativo 

uma lógica de passividade e de cole-

ta constante de informações sobre as 

mais diversas atividades da pessoa.

Um passo ainda não dado 

pela tecnologia atualmente 

popularizada seria, então, 

permitir que o indivíduo possa, com 

base em toda essa informação acumu-

lada, fazer uma pesquisa realmente 

profunda sobre a sua rotina, buscan-

do informações sobre os seus hábitos 

ou mesmo sobre onde ele esteve em 

determinado dia.

A vantagem seria, em termos 

bem rudimentares, como contar com 

um mecanismo de busca poderoso, 

como o Google, que pesquisa infor-

mações existentes na internet e vem 

modificando até mesmo a forma co-

mo toda uma geração se relaciona 

com o conhecimento, só que a bus-

ca nesse caso seria realizada não na 

rede, mas, sim, nas informações que 

compõem a vida de cada um.

Dependendo de como essa base 

de dados for alimentada e o grau de 
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sofisticação de pesquisa implemen-

tado, perguntas como: onde se al-

moçou na semana ou mês passado? 

quanto tempo se gastou em um tra-

jeto feito com frequência ao longo 

do ano? ou ainda quais lugares se 

visitou em uma viagem? (em quais 

dias, por quanto tempo e como es-

tava o tempo) ficariam à disposição 

do indivíduo.

A pergunta que o consumidor de-

ve fazer é se vale a pena renunciar à 

parcela expressiva de sua privacida-

de para ter à disposição esse tipo de 

serviço. Um esclarecimento detalha-

do sobre a forma de coleta, armaze-

namento e tratamento desses dados 

deveria ser disponibilizado para fa-

cilitar a escolha do indivíduo e esse é 

um ponto claro sobre o qual a legis-

lação em vigor incidiria. 

Mas será que esse tipo de 

tecnologia não é invasi-

va em demasiado por si 

própria? Será que o próximo passo 

dos mecanismos de busca deveria ser 

mesmo a pesquisa sobre a vida das 

pessoas que se valem deles? E em ter-

mos legais, além de já existirem leis 

que protegem a privacidade e os da-

dos pessoais, deveria o legislador ou 

juiz proibir (em geral ou em um caso 

concreto) que esse tipo de tecnologia 

fosse desenvolvido por infringir de 

forma extrema a tutela da privacida-

de e dos dados pessoais?

Os riscos aqui são bem claros. 

Ao não controlar como os seus dados 

pessoais serão tratados, informações 

muito particulares do indivíduo po-

deriam começar a ser utilizadas tan-

to para fins comerciais quanto para 

questões de segurança e manutenção 

de ordem pública. Como confiar em 

que a empresa que armazena esses 

dados efetivamente atende aos pa-

drões de segurança? Como saber qual 

será a sua conduta caso os dados pes-

soais de usuários venham a ser requi-

sitados por um órgão governamental?

Guardadas as devidas propor-

ções, essas são questões já existentes 

em casos atuais como aqueles envol-

vendo dados pessoais de blogueiros 

informados a governos que buscam 

censurar de forma ostensiva o discur-

so na rede. E para além de questões 

governamentais, dados pessoais são 

atualmente usados para a geração de 

publicidade comportamental, ou seja, 

customizando os anúncios que a pes-

soa vê na rede de acordo com os seus 

hábitos de navegação.

Então, pode-se dizer que, em al-

guma medida e talvez sem o devido 

esclarecimento, o tratamento de da-

dos pessoais vai se tornando a pedra 

angular tanto para as políticas de res-

trição à liberdade de expressão na re-

de como para novos modelos de ne-

gócio que se valem desses dados para 

obter maior retorno com a visualiza-

ção de peças publicitárias.

A pergunta sobre a busca pessoal 

permanece e seus contornos depen-

dem em grande parte dos rumos que 

a tecnologia vai tomar. Esse rumo, va-

le dizer, pode ser em grande medida 

afetado por decisões que envolvem o 

desafio da regulação jurídica do pro-

gresso tecnológico. 

Mas privacidade é apenas uma 

das fronteiras desse diálogo entre re-

gulação e tecnologia. Outra ligação 

pode ser encontrada na breve histó-

ria do direito autoral e do combate à 

pirataria. Se por um lado, quase que 

imediatamente, a associação entre 

os termos “direito autoral” e “pira-

taria” parece se inclinar atualmente 

para um debate sobre internet, é im-

portante lembrar que as raízes desse 

dilema são antigas e profundas. Mas 

um bom ponto de partida pode ser re-

tirado de um caso da metade dos anos 

oitenta do século passado. 

Morte ao videocassete!
No início dos anos oitenta, a po-

pularização do videocassete apontava 

para um novo rumo na indústria do 

entretenimento audiovisual. Além de 

ir ao cinema e assistir à televisão, o 

público começava a dar os seus pri-

meiros passos no acesso a esse tipo 

de conteúdo sem que o momento de 

exibição estivesse preso ao horário 

das sessões do cinema ou à grade de 

programação das emissoras.

A possibilidade de se gravar o 

conteúdo audiovisual para ser visto 

em momento de sua predileção pro-

metia modificar os hábitos de toda 

uma geração. E essa facilidade havia 

sido popularizada com a comercia-

lização dos videocassetes, cada vez 

mais acessíveis a um número maior 

de pessoas que o viam como um bem 

de consumo muito desejado.

A quem interessaria então pôr 

um fim nesse hábito adquirido a par-

tir do uso dessa moderna tecnologia? 

Em 1982 chegou na Suprema Cor-

te dos Estados Unidos o caso Sony 

Corp. of America v. Universal City 

Studios, Inc, também conhecido co-

mo o “caso Betamax”. Estava em jo-

go na decisão a tese apresentada por 

alguns estúdios de Hollywood no sen-

tido de que a empresa Sony, fabrican-

te dos videocassetes que utilizavam o 

MUDOS
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formato Betamax (depois substituído 

pelo formato VCR), deveria ser res-

ponsabilizada por todas as cópias de 

conteúdo audiovisual feitas por usu-

ários de videocassete.

O principal argumento dos auto-

res da ação residia no fato de que não 

haveria qualquer interesse público em 

se permitir que pessoas, em seus do-

micílios e para uso privado, gravas-

sem uma cópia integral dos progra-

mas transmitidos através da televi-

são ou previamente disponibilizados 

em fitas de video. Essa utilização de 

obra autoral seria indevida, não se 

enquadraria nos limites dos usos per-

mitidos pela regra do fair use, e com 

isso, aquele que desenvolvesse tecno-

logia que permitisse essa infração em 

massa aos direitos autorais deveria 

responder perante autores e titulares 

desse direito.

O efeito prático do argumen-

to apresentado pelos detentores dos 

direitos autorais seria um bloqueio 

à produção de novos equipamentos 

que permitissem a gravação de pro-

gramas de televisão e filmes para uso 

doméstico. 

A regulação de uma nova tecnolo-

gia deve sempre ser orientada à pro-

teção de direitos, mas isso não sig-

nifica dizer que as escolhas jurídicas 

não devam observar os seus impactos 

econômicos. Embora não necessaria-

mente tomando esse dado como nor-

te, é importante lembrar que no caso 

Betamax havia uma nítida preocu-

pação sobre como o videocassete po-

deria comprometer antigos modelos 

de negócio. 

A preocupação dos autores da 

ação judicial estava nitidamente re-

lacionada à expectativa de que o vi-

deocassete arruinaria a indústria do 

cinema norte-americano, especial-

mente porque as pessoas passariam 

a não mais ir ao local de exibição, 

prejudicando, assim, não apenas a 

bilheteria dos filmes, mas também 

todos os empregos envolvidos, direta 

e indiretamente, com esse negócio. 

Mas seria devido então responsa-

bilizar quem produz uma nova tecno-

logia se a mesma, ainda que hipote-

ticamente, viesse a causar a ruína do 

modelo estabelecido anteriormente? 

Como incentivar a mesma indústria 

a abraçar a nova tecnologia e desen-

volver modelos compatíveis com uma 

nova realidade?

Em decisão majoritária (5 a 

4), a Suprema Corte dos Es-

tados Unidos entendeu que, 

mesmo que o videocassete pudesse 

propiciar usos ilícitos de obras auto-

rais, não seria papel do Poder Judi-

ciário aplicar o regime de responsa-

bilização sobre quem desenvolve uma 

nova tecnologia capaz de gerar atos 

ilícitos, principalmente quando es-

sa mesma tecnologia também cria as 

condições para o desenvolvimento de 

uma série de situações lícitas. A de-

cisão afirmou assim que, no caso da 

gravação de programa de televisão ou 

filme por videocassete, haveria ape-

nas uma mudança no momento em 

que a obra intelectual seria exibida 

(time-shifting), o que estaria prote-

gido pelas regras do fair use.

O voto vencedor no julgamento 

utilizou o equilíbrio entre os interes-

ses privados e públicos como linha de 

argumentação, afirmando que a mera 

possibilidade de gerar usos lícitos já 

impediria a responsabilização do de-

senvolvedor de certa tecnologia pelos 

potenciais usos de natureza ilícita. Se-

gundo o voto vencedor: “a venda de 

equipamento de reprodução não im-

plica responsabilidade por parte da 

empresa se o produto é amplamente 
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usado para propósitos legítimos e in-

questionáveis.”

O legado do caso Betamax foi 

uma ponderação entre as demandas 

existentes pela remuneração devida 

pelo uso da obra por terceiro, sen-

do esse um fator de estímulo para a 

produção autoral e, de outro lado, a 

necessidade de se garantir certa li-

berdade para o desenvolvimento de 

novas tecnologias, não bloqueando a 

sua produção através da responsabi-

lização daqueles que inovam na ge-

ração de formas para criar, utilizar e 

distribuir conteúdo audiovisual.

N o final das contas, a evo-

lução do videocassete tor-

nou-se um elemento que, 

ao invés de levar à ruína a indústria 

do cinema, terminou por reinventá-

-la, abrindo espaço para filmes lança-

dos direto para home video, criando 

as condições para a exploração exi-

tosa de outras tecnologias futuras, 

como o DVD e o Blu-Ray, além de 

incentivar uma cultura de que cer-

tas produções cinematográficas, es-

sencialmente pelo uso de efeitos es-

peciais, deveriam mesmo ser vistas 

na sala de projeção do cinema para 

um melhor aproveitamento da ex-

periência.

Pode-se dizer que a decisão da 

Suprema Corte norte-americana foi 

um divisor de águas ao garantir o es-

tímulo necessário para que a produ-

ção de certa tecnologia fosse impul-

sionada. Caso a decisão tivesse sido 

proferida em sentido contrário tal-

vez a forma pela qual se estruturou 

importante parcela da indústria do 

entretenimento tivesse sido outra. E 

a própria maneira pela qual o espec-

tador tem acesso e desfruta dessas 

obras poderia ter sido complemen-

te alterada.

Para além do exemplo do video-

cassete, a ameaça representada pelo 

surgimento de uma revolucionária 

nova tecnologia surgiria de forma 

muito mais disseminada na socieda-

de no final dos anos noventa com as 

redes de trocas de arquivos digitais na 

Internet. Novamente o debate sobre 

como regular a tecnologia entraria em 

cena, tendo o direito autoral como o 

centro das atenções.

os piratas do peer-to-peer
As denominadas redes peer-to-

-peer (“ponto-a-ponto”) são redes de 

comunicação em que cada computa-

dor conectado atua como servidor e 

cliente da transmissão de informação, 

eliminando, na forma mais atual de 

desenvolvimento desse tipo de rede, 

a necessidade de qualquer espécie de 

servidor central fixo, pelo qual todo o 

fluxo de informações devesse neces-

sariamente passar. 

Rapidamente as redes peer-to-

-peer se tornaram a forma mais utili-

zada para a troca de arquivos de mú-

sica, filmes e jogos, geralmente sem a 

devida autorização para tal uso. Che-

gou-se mesmo a pleitear a existência 

de um “direito fundamental ao com-

partilhamento”, tendo as redes P2P 

como símbolo de um novo momento 

para a produção e o acesso a conteú-

dos culturais. 

A primeira grande ação indeni-

zatória promovida pela indústria fo-

nográfica contra essas redes de trocas 

de arquivos, nos EUA, foi a proposta 

por A&M Records contra a empre-

sa responsável pelo website Napster, 

sendo apreciada, em grau de recurso, 

pelo Tribunal Federal de Apelações 

do Nono circuito. 

A internet e suas redes de tro-

ca de arquivos trouxeram uma nova 

perspectiva para o problema da re-
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gulação da tecnologia. Grande parte 

das músicas que circulava no Napster 

estava ali ilegalmente. Mas nem tudo 

o que circulava no Napster era ilegal. 

Arquivos com músicas de artistas que 

haviam licenciado o seu conteúdo 

para distribuição na internet, o áu-

dio de aulas disponibilizado pelos 

próprios professores e tantas outras 

situações demonstravam que o caso 

era mais complexo do que pareceria 

à primeira vista.

O website originário do progra-

ma Napster constituía uma forma ru-

dimentar de rede peer-to-peer, pois 

requeria que o usuário da rede fizes-

se o seu acesso através de um websi-

te, submetendo a consulta sobre os 

arquivos disponíveis entre os demais 

usuários da rede ao processamento 

de um servidor central fixo, situado 

no Estado da Califórnia. A existên-

cia de um servidor centralizado ter-

minou por facilitar a suspensão das 

atividades do website, conforme de-

terminado pela decisão judicial. Uma 

vez verificado que infrações ao direito 

autoral estavam sendo cometidas por 

seus usuários, bastou lacrar o servi-

dor central que toda a rede teve as 

suas atividades interrompidas.

Em 26 de julho de 2000, aten-

dendo a um pedido cautelar dos au-

tores, o juiz responsável pelo caso 

ordenou que as atividades do web-

site Napster fossem suspensas até o 

julgamento de mérito do caso. A de-

cisão de mérito, por sua vez, mani-

festando-se favoravelmente ao pleito 

apresentado pelos Autores, ordenou 

que o Napster, além de pagar a inde-

nização devida pelas reiteradas infra-

ções ao direito autoral, aperfeiçoasse 

o seu sistema de compartilhamento 

de arquivos de modo a evitar – com 

100% de precisão – que a troca de 

arquivos musicais protegidos por 

direito autoral prosseguisse sem a 

autorização dos autores das respec-

tivas obras.

A decisão do caso Napster clara-

mente tomou outros rumos com re-

lação àqueles definidos no caso Beta-

max. Por tratar de algo tão essencial 

para as pessoas, como a cultura, seja 

ela criada na forma de músicas, filmes 

ou textos, parece natural que seja o 

direito que tutela essa criação – o di-

reito autoral – um dos pontos mais 

claros de ruptura entre as formas de 

acesso ao conhecimento proporciona-

das pela tecnologia e a conservação 

dos direitos moldados sobre outras 

formas de expressão. 

E mais uma vez é preciso refle-

tir sobre a interface entre regulação 

e tecnologia. O uso predominante 

que se fazia do Napster poderia ser 

enquadrado como ilegal perante a 

legislação em vigor, mas o desenvol-

vimento em si da tecnologia deveria 

ser proibido, já que sem a tecnolo-

gia não haveria o seu uso ilícito? Ao 

se exigir que o site conseguisse com 

100% de precisão filtrar o conteúdo 

reputadamente pirata não se estaria 

gerando o mesmo efeito de proibição 

do desenvolvimento tecnológico? O 

que fazer quando o direito exige da 

tecnologia mais do que ela pode ra-

zoavelmente oferecer?

uMa década de gato e rato
O professor Lawrence Lessig, da 

Universidade Harvard, apresentou 

um parecer no caso Napster em defe-

sa dos réus. Embora os rumos da ação 

sejam conhecidos – e a tese do Naps-

ter vencida – é importante apontar 

algumas das considerações trazidas 

por esse parecer no que diz respeito 

à fronteira entre regulação jurídica e 

novas tecnologias.

Segundo o autor, para se ave-

riguar se uma decisão judicial 

que de alguma forma interfe-

re no desenvolvimento de tecnologias 

preserva o equilíbrio entre aspectos 

jurídicos e tecnológicos, cumpriria 

submetê-la a três testes: 1- a existên-

cia, no caso concreto, da possibilidade 

de uso lícito da tecnologia; 2- a exis-

tência de meio menos gravoso para se 

alcançar o resultado pretendido pelo 

autor da ação; e 3- o efetivo atendi-

mento ao interesse do autor.

Analisando-se a decisão do ca-

so Napster especificamente, conclui-

-se que a decisão que suspendeu as 

atividades do website, demandando 

que fosse obtida uma eficiência per-

feita no controle do direito autoral, 

tornou o seu cumprimento impossí-

vel para o réu.

A mesma lógica já havia sido 

implementada nos Estados Unidos 

quando da publicação, em 1996, do 

chamado Communications Decency 

Act, que, alterando a Lei de Teleco-

municações norte-americana, impôs 

pesadas penas para os titulares de 

websites de teor adulto que não impe-

dissem o acesso de menores de idade 

aos seus conteúdos. A referida legis-

lação foi declarada inconstitucional 

por decisão da Suprema Corte norte-

-americana, entendendo a maioria 

dos julgadores que a nova legislação 

onerava de forma desmesurada os 

provedores de conteúdo na Internet, 

impondo aos mesmos uma obrigação 
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que não haveria como ser cumprida 

com eficiência perfeita.

Sendo assim, partindo-se das 

premissas apresentadas por Lessig, 

pode-se perceber que, de fato, a de-

cisão proferida no caso Napster não 

apenas suspendeu as atividades do 

website como efetivamente impediu 

que o mesmo voltasse a operar, es-

tabelecendo-se um requisito tecno-

lógico que, naquele momento, não 

havia como ser implementado pelos 

réus. Isto é, obrigar o website a criar 

mecanismo de controle que impossi-

bilitasse a troca indevida de arquivos 

protegidos por direito autoral signifi-

cava exigir um comportamento que a 

própria tecnologia não dispunha dos 

meios para possibilitar.

Uma outra questão relevante 

nessa perspectiva é a possibilidade 

de usos legítimos e lícitos retirados 

daquela ferramenta. O Napster foi 

apenas o primeiro programa de rede 

peer-to-peer que demonstrou o po-

tencial democrático da Internet com 

relação à produção e acesso a obras 

intelectuais e ele não operava apenas 

como uma ferramenta viabilizadora 

de infrações à proteção autoral. Nes-

se sentido, usuários que se valiam do 

programa para fins que não infrin-

giam direitos autorais foram preju-

dicados pela decisão judicial.

Esse é o mesmo argumento que 

foi apresentado por muitos usuários 

do site MegaUpload, retirado do ar 

em 2012 depois de uma ação inter-

nacional que culminou com a prisão 

de seu fundador e diretores por vio-

lações ao direito autoral e outros cri-

mes. Assim como o Napster, o uso 

do MegaUpload era preponderante-

mente voltado para o download não 

autorizado de conteúdo protegido por 

direito autoral, mas um número ex-

pressivo de pessoas usava o site para 

armazenar arquivos pessoais e foram 

prejudicadas com o seu fechamento.

Ocaso Napster ofereceu uma 

primeira impressão ao pú-

blico em geral do tamanho 

das mudanças que a própria estrutu-

ra da internet traria para a tutela dos 

direitos, e em especial para o direito 

autoral. Programas como o Napster 

foram os embriões de uma nova for-

ma de divulgação de obras intelectu-

ais, superando os eventuais entraves 

de uma negociação com empresários 

e gravadoras e aproximando o artis-

ta de um público que demanda um 

acesso cada vez mais amplo a conte-

údo cultural.

Adicionalmente, e se valendo dos 

testes propostos por Lessig, a deci-

são do caso Napster não atendeu ao 

princípio da proporcionalidade, pois 

existiam outros meios para a prote-

ção dos direitos autorais que não a 

imposição de um ônus desmesurado, 

que praticamente inviabiliza o desen-

volvimento de uma atividade, através 

de decisão judicial.

Ao contrário do que usualmente 

se imagina, a tecnologia digital, alia-

da a particularidades da rede mun-

dial de computadores, gera para o 

autor um controle inédito sobre a 

utilização e o destino de sua obra. O 

número de vezes em que um texto 

pode ser acessado, o estabelecimen-

to de restrições à impressão de um 

livro eletrônico ou à cópia em for-

mato digital de uma imagem afixada 

em um website são exemplos de co-

mo a tecnologia pode ser emprega-

da para proteger o direito do autor, 

ainda que atualmente exista grande 

controvérsia sobre a conveniência e 

a funcionalidade de algumas dessas 

medidas, além de aceso debate sobre 

o abuso de tais recursos.

Por fim, a retirada do ar do web-

site Napster pouco acrescentou à pro-

teção dos direitos autorais na Inter-

net. Muito ao contrário, a tecnologia 

desenvolvida pelos programadores 

do Napster revolucionou o método 

de desenvolvimento de sistemas de 

compartilhamento de arquivos, ge-

rando programas cada vez mais so-

fisticados hoje em dia para a troca de 

informações entre usuários conecta-

dos em rede, não mais dependentes 

de um servidor fixo.

Logo após a queda do website 

Napster, muitos usuários passaram a 

utilizar a rede de troca arquivos Gnu-

tella, que já representava um avanço 

em termos tecnológicos sobre a es-

trutura do Napster, sendo radical-

mente descentralizado. O Gnutella 

não sustentou o grande número de 

usuários e acabou sendo rapidamen-

te superado pelo Kazaa, uma rede 

de troca de arquivos que não mais 

se restringia à música e que adotava 

uma estrutura de super-peers, is-

to é, se valia dos computadores dos 

seus usuários para cumprir, em me-

nor escala e de forma descentraliza-

da, as funções desempenhadas pelo 

servidor central do Napster. No iní-

cio de 2004 o software Kazaa havia 

se tornado o programa mais baixado 

na história da internet, superando a 

marca de trezentos e dezenove mi-

lhões de vezes.

Talvez o efeito mais emblemático 

da decisão do caso Napster foi relan-
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çar o discurso que restou vencido com 

a decisão do caso Betamax no que diz 

respeito à relação entre desenvolvi-

mento tecnológico e a proteção dos 

direitos autorais. É preciso perceber 

que o combate que se trava em ações 

indenizatórias como as propostas, 

seja contra a fabricante do videocas-

sete, seja contra a empresa que ex-

plora uma rede de troca de arquivos 

on-line, é pela melhor forma de san-

ção dos atos ilícitos, não se devendo 

confundir o apenamento das trocas 

não autorizadas com uma censura 

nada velada à inovação no progresso 

tecnológico.

A questão se torna definitiva-

mente mais grave quando se obser-

vam práticas desenvolvidas através 

da Internet, uma vez que a rede mun-

dial de computadores foi criada com 

uma finalidade primordial consisten-

te na possibilidade de difusão cada 

vez mais ampla de informações, sem 

qualquer preocupação sobre a filtra-

gem ou a seleção de conteúdos que 

trafegam pelo seu espaço.

Uma decisão posterior da Su-

prema Corte dos Estados 

Unidos reforçou o prece-

dente do caso Napster, ao condenar 

a empresa que explorava o website 

Grokster, outra rede de troca de ar-

quivos digitais. Conforme consta da 

decisão do referido caso: “Quem dis-

tribui uma invenção com o objetivo 

de promover seu uso para violar direi-

tos autorais, tais como através de uma 

afirmação expressa ou de outras ini-

ciativas tomadas para encorajar a vio-

lação, indo além da distribuição com 

o conhecimento da ação de terceiros, 

é responsável pelos resultantes atos 

de violação perpetrados por terceiros 

que utilizam a invenção, não obstante 

os usos legais dessa invenção.”

O precedente do caso Grokster é 

em alguma medida diferente daque-

le julgamento anterior envolvendo o 

Napster porque, para a Suprema Cor-

te, foi especialmente relevante para o 

resultado que condena o website o fa-

to de o mesmo publicamente incenti-

var a troca de arquivos protegidos por 

direito autoral, incentivando assim a 

ocorrência de violação à tutela auto-

ral em série. 

As redes de trocas de arquivos, 

que se estruturaram a partir do caso 

Napster acabaram se tornando cada 

vez mais sofisticadas e o seu progres-

so parece ter como orientação a cons-

trução de arquiteturas que torne mais 

difícil a responsabilização daqueles 

que possibilitem a troca, evitando-se 

assim a falha estrutural do Napster. 

Por parte dos desenvolvedores 

dessas redes, com exceções, a adoção 

de uma postura não incentivadora da 

pirataria parece ser a tônica para evi-

tar o precedente do caso Groskter. Es-

ses dois elementos, quando conjuga-

dos, constituem a base de várias das 

novas redes de troca de arquivos, so-

bretudo daquelas que se utilizam dos 

arquivos torrent para efetuar a trans-

ferência de músicas, filmes, jogos etc.

Olhando para trás, e consideran-

do que a decisão que tirou o Napster 

do ar remonta ao ano 2000, é inte-

ressante perceber como mais uma dé-

cada se passou e o debate sobre pira-

taria e proteção dos direitos autorais 

permanece na ordem do dia. Como 

um jogo de gato e rato, a cada inova-

ção tecnológica surgida para o com-

partilhamento de arquivos, uma nova 

tática para sua repressão é montada, 

sempre com o apoio de leis e decisões 

judiciais que possam implementar 

modelos mais efetivos de sancionar 

quem viola a propriedade intelectual.

O sucesso ou insucesso dessa em-
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preitada não cabe apenas ao Direito 

decidir. É claro que novas tecnologias 

que permitam o acesso a conteúdo, 

bem como modelos de negócio que 

tornem o uso de bens culturais mais 

facilitado, aliado a um custo que não 

afaste uma grande parcela da popu-

lação que não teria condições de con-

sumir esses bens em valores elevados, 

serão elementos relevantes para a po-

pularização de outras formas de aces-

so à cultura na rede. 

Mas isso não significa um des-

prestígio ao papel desempenhado pe-

las leis e decisões judiciais. Muito ao 

contrário, refletir sobre como as leis 

e decisões compreendem o desenvol-

vimento tecnológico tem se mostrado 

crucial para garantir que a tutela de 

direitos aconteça de forma condizente 

com o estado da técnica e os valores 

compartilhados por uma sociedade 

que, de tão envolvida com o meio e a 

tecnologia que permite a sua comu-

nicação, denomina-se “sociedade de 

informação”. 

Seja para proteger a privacidade 

ou para tutelar os direitos autorais, 

os casos mencionados possuem em 

comum o dilema sobre até que pon-

to devem as leis e as decisões judi-

ciais influir no desenvolvimento tec-

nológico. Para além de um niilismo 

simplista, que poderia reafirmar que 

sempre a tecnologia encontrará uma 

forma de atender exatamente o inte-

resse de um certo público, queira o 

Direito ou não, é fato que a interação 

entre as duas áreas do conhecimento 

tem se sofisticado.

Fazer previsões sobre o futuro 

desses debates certamente seria uma 

tarefa arriscada, mas se existe uma 

certeza nessa relação entre leis, de-

cisões judiciais e os rumos da tecno-

logia, ela se encontra na imprevisi-

bilidade de seus resultados. Se sou-

bessem que o videocassete viraria o 

DVD player, talvez a ação judicial co-

mentada nem fosse proposta. Mas se 

aqui a ancestralidade é evidente, no 

desenvolvimento de softwares e apli-

cativos populares na internet, às vezes 

se busca um resultado e, pelos mais 

variados motivos, outro é alcançado.

Desde a conhecida história sobre 

como o Facebook começou como um 

site para comparar fotos de pessoas 

na faculdade e se transformou na 

maior rede social global, conectan-

do mais 900 milhões de usuários, 

até o salto que transformou um sis-

tema para troca de arquivos utilizado 

no programa Kazaa em um popular 

software para comunicação conheci-

do como Skype, a história do desen-

volvimento tecnológico anda lado a 

lado (ou seria um passo à frente?) de 

sua regulação. 

O articulista é vice-coordenador do Centro de 
Tecnologia e Sociedade (CTS) da Escola de Di-
reito da FGV. 

caffsouza@gmail.com
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com o Hacker
Entrevista

Oque você está gravando aí?” 

A pergunta, dita em tom 

baixo, mas de forma intem-

pestiva, interrompeu o diálogo entre 

os editores da revista, que conversa-

vam sobre a ordem dos temas que se-

riam abordados. Nem bem terminou a 

frase, ele esticou o braço em direção ao 

smartphone sobre a mesa. Sem pedir 

licença, recolheu o aparelho e, com ex-

trema ligeireza, seus dedos deram não 

mais do que três ou quatro toques na 

tela. “Quando terminarmos, eu reati-

vo a câmera e o gravador”. Para nós, 

um cuidado desnecessário, Nada de 

nome, fotos e gravações. Esse era o 

combinado e assim seria feito. Mas 

nosso entrevistado tem lá seus moti-

vos para tanto zelo. Há duas décadas, 

o computador é seu habitat. O meni-

no que, aos 10 anos de idade, já posa-

va de programador tornou-se um dos 

maiores hackers do Brasil. Para ele, 

firewalls e antivírus são paredes de 

celofane. Dilemas morais, crises de 

consciência, questionamentos éticos, 

ataques à liberdade alheia, permanen-

te estado de delito contra os direitos 

individuais? Nada disso faz parte do 

seu hardware. Parafraseando Sartre, 

o mal são os outros. Para ele, o que 

importa são suas proezas na arte de 

invadir o território alheio sem deixar 
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rastros e superar seus perseguidores. 

O maior orgulho do rato é a insônia 

do gato. Tudo, ressalte-se, com fartas 

doses de vaidade. É que o hacker acha 

feio o que não é uma tela de computa-

dor. Insight-Inteligência adverte: an-

tes de percorrerem as próximas pági-

nas, desliguem seus celulares e fechem 

seus tablets. Just in case...

Quando você começou, digamos 

assim, a sua atividade profissional? 

Não sou um mito por acaso. Não 

virei uma lenda nos fóruns da inter-

net, tanto no Brasil quanto no exte-

rior, e nem me tornei um personagem 

temido por consultorias de TI e em-

presas dos mais diversos setores da 

noite para o dia. Se estou sempre um 

passo à frente do meu inimigo, seja 

ele outro hacker ou o mais sofisticado 

sistema de segurança tecnológica de 

um banco, é porque me dedico mui-

to. Meu talento é inversamente pro-

porcional às minhas horas de sono. 

Não suporto dormir e pensar que, do 

outro lado do mundo, alguém está se 

aproveitando da minha inércia para 

me superar. Sou o que sou por causa 

de muito empenho, estudo e tempo. 

Eu vivo para o que faço. Não conheço 

outra vida e nem quero saber se ela 

existe. É assim há quase 20 anos e es-

pero que assim seja por mais 20. Es-

tou nessa desde os 10 anos de idade. 

Comecei quebrando programas ru-

dimentares, como mero passatempo. 

Provei da cachaça e nunca mais parei. 

Com 15 anos, entrava em qualquer  

e-mail. Já fazia análise de códigos-

-fontes, quando necessário fazia em 

modo de debug. Analisar um progra-

ma em modo de debug nos auxilia a 

descobrir erros e brechas deixadas 

pelo programador na elaboração de 

um código-fonte (programas/softwa-

res). É como um rato que fica procu-

rando frestas nas paredes. Aos 18, não 

havia firewall que eu não atravessas-

se com um peteleco no teclado. Hoje, 

a vida desses novatos é muito fácil. 

O que não falta é site ensinando co-

mo invadir um sistema. Atualmente, 

qualquer um produz um backdoor, 

um código capaz de gerar várias fa-

lhas de segurança numa máquina 

e, dessa forma, permitir o acesso de 

pessoas não autorizadas. Na minha 

época, não. Eu penei para desen-

volver um BBS (N.R. Bulletin Board 

System), que permite a inclusão ou 

retirada de arquivos em computado-

res e a troca de informações entre os 

usuários. Seria como a nossa internet 

atual na época em que não existia in-

ternet. Somente quem fosse autori-

zado teria acesso e poderia interagir 

com o sistema. Eu era obrigado a fi-

car horas e horas lendo documentos 

e manuais de todos os programas pa-

ra entender como funcionavam. Uma 

vez, passei três dias sem sair do meu 

quarto até conseguir invadir o servi-

dor de um jornal. Não tinha mais do 

que 15 anos. Valeu a pena. Virei herói 

entre meus amigos.

Pelo que você está me dizendo, 

o hacker é um sujeito extremamente 

vaidoso. Parece um pichador, que tem 

sua marca para que todos no bairro 

reconheçam seus desenhos. O hacker 

também é assim? Ele tem uma marca 

ou um nome que o caracterize?

Qual a graça de sair com a mulher 

mais bonita da escola se você não pu-

der contar para ninguém? Entre nós, 

sabemos quem fez o quê, seja pelo ape-

lido, seja pela forma de agir. Mas isso 

muda muito com a idade. O novato 

gosta muito de se mostrar. Quando eu 

era mais jovem, meus amigos sabiam 

de quase todas as minhas ações. Tem 

gente que gosta de desfilar com o car-

ro zero do pai. Outros capricham nos 

músculos. Meu negócio sempre foi im-

pressionar as pessoas com o meu do-

mínio sobre um computador. A graça 

desse negócio é espalhar o medo e fa-

zer com que todos saibam que você é 

capaz de mais e mais. É como um la-

drão de joias, que, a cada diamante 

roubado, põe no lugar um mesmo ob-

jeto. E deixa no ar a mensagem: “Eu 

voltarei. Eu voltarei na hora em que 

quiser.” Por volta dos 18 anos, quando 

entrei na faculdade, eu me senti desa-

fiado pelo professor. Ele disse que o 

sistema da universidade era intrans-

ponível. Aquilo fez minha boca salivar. 

Por uma brecha na rede, entrei no site 

principal do curso de Ciência da Com-

putação e troquei a primeira página. 

Foram quatro horas de muitas risa-

das na faculdade, até que alguém per-

cebeu, foi lá e restabeleceu o sistema 

original. Hoje, eu não faria isso. Mas, 

com aquela idade, foi o máximo. E se 

ele falasse alguma outra coisa, eu iria lá 

e faria pior. Aliás, fiz, mesmo sem ser 

desafiado. Meses depois mandei um 

DoS na rede da faculdade. O DoS (N.R. 

Denial of Service) é um negócio muito 

chatinho. Não chega a ser uma invasão 

clássica do sistema. Na verdade, o DoS 

paralisa a rede por sobrecarga.

Curioso. Vamos partir da pre-

missa de que, para vocês, invadir o 

sistema de uma empresa, o compu-

tador ou e-mail de uma pessoa ou 

disseminar um vírus é um grande 
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feito. Mas qual a vantagem de ser 

o autor de uma façanha, se você é 

forçado a permanecer no anonima-

to? Qual o prazer de ser um herói 

oculto?

Quem disse que sou oculto? Se eu 

disser meu codinome aqui, na hora 

em que a revista sair, você vai rece-

ber dezenas de ligações de empresas 

que me conhecem muito bem e estão 

cansadas de saber do que sou capaz. 

Seu dia vai virar um inferno. 

Você acaba de me dar razão. Vo-

cê não é conhecido. Para todos os 

efeitos, nem sequer existe. Conheci-

do mesmo é o personagem que você 

criou. Isso é vida? Passar os dias es-

condido atrás de um apelido?

Como escondido? Todos sabem 

quem eu sou...

Todos no seu mundinho...

É o que me basta. Quem eu quero 

que me conheça me conhece e ponto. 

Ninguém precisa saber se me chamo 

José ou Roberto. O mais importante 

é que eles saibam do que sou capaz.

O hacker, então, é mais narcísico 

do que Narciso. Embora se trate de 

uma vaidade um tanto quanto para-

doxal. Quanto mais conhecido você 

fica, menos as pessoas podem saber 

quem você é. 

Mas isso não é vaidade. É desejo 

de reconhecimento. Quando eu faço, 

por exemplo, um exploit, gosto de 

mostrar para os meus amigos todos 

os passos. Isso me satisfaz.

O que é esse tal de exploit?

É um programa no qual a gente 

insere uma sucessão de comandos. 

Ele explora as vulnerabilidades de um 

computador ou de um sistema.

Certo. Mas, voltando ao que fa-

lávamos, você mesmo disse que não 

há graça nenhuma em sair com a 

mulher mais bonita da sala se nin-

guém souber. Faz questão de que to-

dos saibam que você foi o invasor, o 

hacker. Se isso não é vaidade, o que 

pode ser, então? O seu espelho é a 

tela do computador.

Eu sinto prazer com o que faço. 

Gosto quando outro hacker chega para 

mim e diz: “Aquele negócio ontem foi 

você, não foi?” Quem não quer ser reco-

nhecido pelo que faz? Se isso é vaidade, 

então talvez eu seja um pouco vaidoso.

A sua vaidade, então, é fazer 

o mal?

Que mal? Não faço mal. Quantas 

pessoas passam a vida toda à procu-

ra do seu dom e não encontram? Eu 

encontrei o meu com 10 anos de ida-

de, entendeu? Aos 10 anos de idade, 

eu descobri meu talento. Saber que, 

neste momento, tem uma série de su-

jeitos cheios de diploma, em algumas 

das maiores empresas do mundo, vi-

rando a noite para me derrubar é um 

baita orgulho. E, ainda assim, sempre 

estou um movimento adiante deles 

no tabuleiro. Para mim, essa é uma 

grande demonstração de superação.

A vaidade te move e promover 

um estrago é uma vitória, um tro-

féu. Mas você consegue ter noção das 

consequências que gerou com a inva-

são de um sistema ou o envio de um 

vírus, ou se trata de um gozo silen-

cioso? Ou você tem prazer em cima 

de algo que nem sabe se deu certo?

Meu negócio não é promover es-

trago. Sou um white hat...

Como?

Um white hat. O chapéu branco 

é o hacker do bem. Quem está nessa 

para prejudicar as pessoas ou cometer 

crimes são os black hat. Entre eles, 

por exemplo, estão os crackers, o cara 

que quebra um sistema de segurança 

de forma ilegal, sem qualquer noção 

de ética ou limite. Esse, sim, tem e 

faz questão de ter total noção do es-

trago que faz. Ele consegue monitorar 

o tamanho do problema que causou. 

“Tá” aí... Se você quer ver cruelda-

de nessa história, olhe, então, para o  

black hat. Esse faz o mal pelo mal. Ele 

é o problema, o criminoso. O bad boy 

desse planeta.

Essa classificação não é conve-

niente demais para quem se intitu-

la como “hacker do bem”? É como 

se um preso dissesse: “Calma lá! Os 

bandidos mesmo estão na outra ala. 

Aqui, só tem gente boa”? 

É uma visão distorcida de quem 

está fora do game. Quem vive nesse 

meio sabe muito bem as diferenças 

entre um e outro. Todos esses profis-

sionais a que me referi e estão empre-

gados são white hats. Eles não agem 

de má-fé. Não fazem mal nenhum. E 

ainda há o que chamamos entre nós 

de script kid. Esse, coitado, é o nerd ao 

quadrado. É o calouro da turma. São 

hackers que estão começando e têm 

pouco conhecimento de programa-

ção. A maioria nem vai adiante. Eles 

não têm aquela curiosidade no sangue, 

nem aquele apetite para se superar. 

Muitos deles entram nessa de onda, 

aproveitam um certo conhecimento 
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sobre computação e usam isso para 

ganhar certa notoriedade entre a sua 

galera, sobretudo quando adolescen-

tes. Depois partem para outra. 

O hacker é visto como uma pra-

ga, uma erva daninha, uma espécie 

de peste bubônica do mundo digital. 

Você não acha que a sua atividade é 

perversa, ainda mais com a experi-

ência que você tem?

Meu Deus, como perversa? Tudo 

começa como um passatempo. Depois 

passamos a ser movidos pelo desafio 

de ir além, de sermos mais astutos, 

mais rápidos do que os especialistas 

em segurança da informação...

Mas você está olhando apenas pa-

ra o próprio umbigo. Você não se pre-

ocupa em saber o que ocorre na outra 

ponta? Você destrói dados de empre-

sas, invade e desvia mensagens, apaga 

arquivos em computadores pessoais, 

dissemina vírus na internet. Consegue 

tanto paralisar uma companhia 

por um dia quanto impedir que um 

sujeito pague uma simples conta pela 

internet. Isso não é fazer o mal? 

Eu nunca pensei dessa forma. Is-

so para mim é um jogo, uma forma de 

testar meus limites, de provar minha 

inteligência e descarregar adrenalina. 

Não faço isso movido por maldade 

ou sentimento de atrapalhar a vida 

de uma empresa ou de uma pessoa. 

Quando uma companhia cria uma no-

va blindagem e eu a atravesso, estou 

sendo melhor do que era na véspera. 

Mas, da forma como você está tratan-

do as coisas, realmente nossa situa-

ção é desconfortável. Não nego que, 

involuntariamente, minhas ações de-

vam causar transtorno a muita gente. 

Olhando dessa forma, do seu ângulo, 

não tenho como me justificar. Enten-

do o que você chama de mal. Talvez 

eu o faça, em alguns momentos. Mas 

compreenda: não é a minha intenção. 

Às vezes, quando você se refere 

ao que faz, parece não apenas se 

orgulhar, mas também sentir um 

certo deleite com os seus atos. Ser 

um hacker lhe dá prazer?

Não vou negar que existem coi-

sas muito divertidas e prazerosas. Há 

um inevitável componente “voyeu-

rístico” no que fazemos. Em alguns 

casos, agimos por conta da excita-

ção. Nós podemos realizar uma das 

grandes fantasias masculinas: ouvir 

o que duas mulheres conversam. Eu 

posso perfeitamente invadir o com-

putador daquela loira que trabalha 

do meu lado na empresa ou o celular 

daquela vizinha de coxas grossas do 

terceiro andar. Isso é muito simples, 

quase banal para mim. Vou dar um 

exemplo. Em uma empresa, há duas 

pessoas usando computador. Eu ras-

treio o terminal de A e faço com o que 

o meu computador se pareça com o 

dela. Quando a pessoa no terminal B 

passar uma mensagem ou informação 

para A, sou eu quem a recebe. Então, 

posso filtrar o que quero e até modi-

ficar o conteúdo, repassando-o para 

A. Ou seja: eu entro no meio da con-

versa sem que elas percebam e passo 

a monitorar tudo o que é trocado en-

tre elas. Os pacotes de dados não pas-

sam de arquivos de texto. Ao pescá-

-los, fico tendo acesso às informações. 

Chamamos essa técnica de phishing 

(pescaria, em inglês), e dentro dessa 

categoria encontramos diversas varia-

ções. Outra forma de coletar dados é 

pela transmissão de um vírus do tipo 

spyware, ou programa espião, que 

tem a finalidade de pegar informações 

e enviar para alguém. Esse programa 

induz o computador a desempenhar 

tarefas automaticamente. Por isso, os 
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computadores infectados ganharam o 

apelido de bots. Eles fazem com que 

os terminais ajam como robôs. Isso é 

só o começo do que a gente pode fa-

zer. No caso de empresas, consegui-

mos instalar esse software em diver-

sos computadores simultaneamente, 

formando os botnets, ou redes de ro-

bôs. Imagine um monte de máquinas 

hipnotizadas. É assim que elas ficam 

sob a ação desse programa. É possível 

criar situações muito divertidas, como 

cancelar reuniões, enviar documentos 

trocados ou iniciar discussões. Esse 

tipo de procedimento é praticamen-

te o mesmo usado para pegar senha 

e dados bancários. O hacker se passa 

pelo servidor do banco e recolhe os 

dados que o cliente está enviando. A 

pessoa acha que todas as operações 

estão sendo feitas no servidor do ban-

co, mas, na verdade, ele está conecta-

do a um robô. A partir daí, o hacker 

pode fazer o que quiser com a conta. 

Mas isso eu não faço...

Quando você diz “isso eu não 

faço”, parece estar se desculpando 

ou, então, criando uma linha divisó-

ria no trabalho do hacker, como se 

houvesse uma classificação do que 

“pode ou não pode”, ao menos de 

acordo com a sua consciência. É co-

mo se você dissesse que invadir uma 

conta bancária é ilegal, mas atrapa-

lhar uma conversa, independente-

mente das consequências geradas, é 

legal. Existe um código moral entre 

os hackers?

Não sou bandido, não! Jamais 

mexi num centavo de uma conta 

bancária.

Mas você não acha que, ao inva-

dir a conversa entre dois profissio-

nais em uma empresa, por exemplo, 

pode causar malefícios a essas pesso-

as e até mesmo prejuízos financeiros?

Não tenho como saber. Sempre 

vi isso como uma brincadeira, como 

se fossem os antigos trotes telefôni-

cos. Eu tenho ética. Eu digo agora de 

cabeça o nome de uma dúzia de ha-

ckers que usam seus conhecimentos 

em benefício próprio, muitos deles 

cometendo crimes bárbaros. Isso não 

faço e nunca farei. Não quero preju-

dicar ninguém.

Então como agem os hackers 

que querem prejudicar alguém?

Há várias modalidades de ata-

ques. Uma das mais tradicionais é a 

obtenção de senhas de acesso a ban-

cos ou a sites de compras através jus-

tamente do método Phishing. Exis-

tem inúmeras maneiras de se fisga-

rem dados de algum usuário. Curio-

samente, ao contrário do que muitos 

devem imaginar, há mais sorte do que 

talento nesse tipo de procedimento. 

Baseados em informações pessoais 

dos usuários postadas em redes so-

ciais ou cadastros em sites, o hacker 

tenta adivinhar a sua senha. É pos-

sível também usar um sistema de 

algoritmos que geram combinações 

de números e letras. Chamamos essa 

prática da tentativa e erro, quase o 

popular “chutômetro”, de brute force 

attack. Outra forma de quebrar uma 

senha é com o uso de um dictionary 

attack, um programa que insere mi-

lhares de palavras comuns em cam-

pos de senha. Na verdade, um dos 

nossos grandes aliados é a ingenuida-

de dos usuários. Na maior parte dos 

casos, sua senha pode ser extraída dos 

dados pessoais. Basta um pouco de 

paciência ou o programa adequado e 

a casa caiu. Espionar e-mails é outra 

atividade das mais comuns. Normal-

mente, cada hacker cria o seu próprio 

código, que possibilita interceptar e 

ler mensagens. Os bons, ou melhor, 
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os maus, conseguem quebrar os siste-

mas de criptografias dos servidores de 

e-mail, mesmo diante dos códigos ca-

da vez mais complexos adotados por 

provedores e empresas. Outra forma 

de devassar a vida de uma pessoa por 

meio de seu computador é a inocula-

ção de um programa que nos permi-

te ver cada tecla que foi pressionada 

pelo usuário. É o bichinho de estima-

ção de todo hacker. Chamamos esse 

programinha de keylogger. Ele nos 

dá toda a sequência de teclas duran-

te um acesso inteiro ao computador. 

Basta percorrermos a trilha para en-

trarmos nos mesmos sites e identifi-

carmos senhas ou acessarmos men-

sagens ou arquivos. Enfim, consegui-

mos repetir cada pegada do usuário. 

Há programas também especializados 

em encontrar portas abertas, ou seja, 

entradas desprotegidas nos computa-

dores, sem que seja necessário des-

cobrir login e senha do usuário. Um 

dos vírus mais comuns para o acesso 

clandestino é o Trojan Horse. Esse 

cavalinho é manjado, mas ainda faz 

miséria. Ele leva esse nome por causa 

da lenda do Cavalo de Troia. Ele vem 

escondido em outro arquivo. Uma vez 

dentro do computador, ou seja, ultra-

passado o muro da fortaleza, ele deixa 

o arquivo e se espalha pelo sistema, 

exatamente como os guerreiros gre-

gos saíram do cavalo de madeira pa-

ra conquistar Troia. Os vírus têm esse 

efeito devastador. Eles são desenvol-

vidos para se duplicarem dentro da 

máquina infectada e interferir no uso 

de todos os programas ou até mesmo 

apagar integralmente o conteúdo do 

hardware. Às vezes, infiltramos um 

vírus em um sistema. No entanto, o 

procedimento mais corriqueiro é o 

envio por e-mail, por páginas da in-

ternet ou pelo download através de 

redes peer-to-peer. 

Peer-to-peer?

É. Ou P2P. Grosso modo, é um 

sistema em rede que permite a ca-

da computador desempenhar tanto o 

papel de servidor quanto o de um ter-

minal comum. Mas só para não per-

der o fio da meada, já que você quer 

saber como pulamos as cercas da in-

ternet, outro método muito bacana 

são os computadores-zumbis. Ainda 

lembro a primeira vez que consegui 

invadir um sistema dessa maneira. Era 

uma consultoria de TI concorrente da 

empresa em que eu trabalhava. Com 

o zumbi, a gente pode enviar spam e 

atacar redes de computadores. Sem 

saber, o usuário clica numa mensa-

gem ou num spam e aí o mundo se 

abre para a gente. Ele construiu uma 

ponte direta entre o computador do 

hacker e todo o sistema ou terminal 

onde está. Aí, a coisa funciona igual 

ao robô. A máquina do sujeito passa a 

ser nossa. É possível controlar tudo e 

ainda fazer com que ela espalhe spams 

por outros computadores. Os hackers 

do mal usam muito esse método. Eles 

pegam um terminal qualquer como es-

cudo para invadir sistemas de empre-

sas ou bancos e cometer fraudes. Mal 

comparando, é como se eles pegassem 

o rosto de outra pessoa para assaltar 

uma loja. A câmera vai identificar o 

João, mas quem estava lá era o Paulo. 

Pode ser rastreado? Pode. Mas até que 

se descubra o caminho usado, o hacker 

já apagou todas as pistas.

E os celulares? São mais seguros 

do que os computadores?

“Tá” de brincadeira? É igual ou 

pior. Cara, o celular é um computa-

dor como outro qualquer. A única di-

ferença é que está no seu bolso, e não 

em cima de uma mesa ou na sua pas-

ta, no caso de um laptop ou até de um 

tablet. A tecnologia GSM, utilizada em 

quase 80% dos celulares mundiais, é 

uma mãe para os hackers. O IOS, do 

iPhone, o BlackBerry, o Symbian, da 

Nokia, e o Android, desenvolvido pelo 

Google – todas as plataformas têm su-

as vulnerabilidades. E não são poucas. 

Para mim, o campeão das falhas é o 

Android. É um sistema aberto, o que 

nos permite fazer as maiores barbari-

dades. Eu canso de enviar mensagens 

falsas usando o número de amigos. Já 

existem mais de três milhões de ví-

rus desenvolvidos especialmente pa-

ra smartphones. Não chego a ser um 

phreak, um hacker dedicado exclusi-

vamente à telefonia. Mas faço minhas 

estripulias. Eu uso, mas só entre ami-

gos, dois espiõezinhos que gravam o 

áudio dos telefonemas, puxam nomes 

da agenda, instalam e apagam apli-

cativos e fazem chamadas sem que o 

dono do aparelho perceba. Isso pode 

ser feito induzindo o usuário a execu-

tar downloads de programas enviados 

por e-mail e através de redes de wi-fi 

públicas. Eu criei uma rede de wi-fi 

aberta e, volta e meia, acesso celula-

res e tablets de vizinhos. Consigo ler 

todo o conteúdo desses aparelhos... 

Muita coisa acabo tendo de desenvol-

ver e gero em linguagem de máquina 

ou assembly. 

Assembly?

É. É uma linguagem da progra-

mação, assim como Java, C, Cobol. 

Só que em assembly trabalho em um 
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nível mais baixo de codificação, ou 

seja, mando instruções diretamente 

para o microprocessador que é o nú-

cleo do computador. É diferente das 

outras linguagens que citei antes, nas 

quais os comandos são muito mais 

próximos da nossa linguagem escri-

ta e precisam ser “traduzidos”, para 

que o núcleo do computador possa 

interpretá-los. Só pelo fato de não 

precisar ser traduzida, ganho tempo 

de processamento e não ocupo tan-

ta memória do computador como 

um código-fonte gerado em outras 

linguagens. 

Do que você vive?

Eu presto consultoria na área de 

TI. Como a maioria dos hackers, tor-

nei-me um especialista em segurança 

de sistemas. Esse é o caminho natural 

de quase todos os meus colegas que, 

assim como eu, revelaram essa apti-

dão desde cedo. Sou contratado por 

diversas empresas para identificar e 

solucionar falhas de segurança. Em 

alguns casos, faço testes aleatórios 

nos sistemas de algumas companhias 

e, quando descubro vulnerabilidades 

tecnológicas, eu as alerto sobre os 

problemas. Elas, então, se aproveitam 

da minha experiência e me contratam 

para fechar essas falhas. 

Deixe-me ver se eu entendi. Você 

invade uma empresa, vasculha suas 

fragilidades e depois bate na porta 

delas oferecendo seus serviços? É 

como se você entrasse em uma casa 

à noite, acordasse toda a família e 

dissesse: “Olha, a porta dos fundos 

é muito fácil de arrombar. Por sorte, 

tenho aqui umas trancas para ven-

der.” Você inocula o vírus e depois 

aparece com sua pastinha venden-

do o remédio. Esse é o seu trabalho?

Mas que mal há nisso? Eu e a 

maioria de meus colegas estamos pres-

tando um serviço. Nós alertamos as 

empresas sobre problemas que ela pró-

pria consegue identificar. Que culpa eu 

tenho se sou mais bem preparado do 

que seus especialistas em TI? Eu sou 

mais necessário do que você pode ima-

ginar. Muitas empresas já escaparam 

de grandes prejuízos financeiros ou 

escândalos por conta do meu trabalho. 

Você nunca foi chamado de 

chantagista?

Nunca. Acho que não. Bem, se 

fui, não escutei.

Isso não é um dilema ético pa-

ra você?

Parece que você quer que eu nunca 

mais chegue perto de um computador. 

Você insiste em ver as coisas de outra 

forma. O.k. Ético, ético, talvez não seja. 

Mas é assim que funciona o mercado. 

Por que você não bate, então, na porta 

das empresas que me contratam e 

pergunta a elas se usar meus serviços é 

ético ou não? Elas não têm muita esco-

lha. Quem é o sujeito mais gabaritado 

para aperfeiçoar os sistemas de segu-

rança senão quem descobriu um monte 

de furos nele? Eu enxergo brechas on-

de outros não enxergaram. Um amigo 

meu, que hoje é o craque dos craques 

na área de TI de uma grande empresa 

de telefonia, foi contratado após inva-

dir o sistema dessa companhia e inter-

romper suas operações praticamente 

por uma manhã inteira.

Por que é tão difícil pegar um 

hacker?

Porque estamos sempre na frente 

de quem nos persegue. Enquanto eles 

estão quebrando a cabeça para des-

cobrir como entramos em tal sistema, 

nós já estamos preparando a ação se-

guinte. Mas tudo na internet pode ser 

rastreado. O bom hacker não deixa 

qualquer pegada. Mas quando a área 

de segurança de TI descobre a invasão, 

tem meios de mapear de onde partiu 

o ataque. Isso pode ser feito pelo IP, 

pelas placas de rede, que têm registro 

único, embora haja um macete para 

que a gente faça o nosso computador 

se passar por outra máquina. Eu consi-

go agir no Rio de Janeiro e fazer pare-

cer que meu terminal está em um pré-

dio na avenida Paulista. São várias as 

possibilidades de mascarar meu com-

putador, assim como é imenso o car-

dápio de um bom hacker. Na verdade, 

não há ambiente 100% seguro na in-

ternet. Existe 99% seguro. É nesse 1% 

que a gente pinta e borda.

Segundo suas palavras, a inva-

são de um sistema ou qualquer ou-

tra prática de ataque virtual é motivo 

de satisfação para um hacker. Ima-

gino que você tenha uma galeria de 

troféus, ou seja, ações que te deram 

grande orgulho, pelo que você cha-

mou de superação. Você pode enu-

merar algumas, vamos dizer assim, 

algumas dessas façanhas? (N.R. Nes-

se momento, o hacker volta a fitar 

fixamente o celular sobre a mesa. 

O silêncio só é quebrado depois de 

quase 10 segundos).

Olha, as grandes façanhas só 

permanecerão como grandes faça-

nhas se o sigilo for mantido. De fa-

to, é a tal contradição a que você se 

referiu. Quando somos mais, temos 

FANTASIA
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de ser menos. Mas há alguns episó-

dios que posso revelar, sem prejuízo 

a ninguém. Alguns deles até foram 

destacados pela imprensa. Foi o ca-

so da invasão do domínio “df.gov.

br”, mais precisamente na madruga-

da de 21 de janeiro. Lembro bem do 

dia porque é o aniversário do meu 

sobrinho. Eu e um grupo de colegas 

bloqueamos mais de 100 páginas. E 

ainda divulgamos tudo no Twitter. 

As páginas do governo do Distrito 

Federal ficaram mais de uma hora 

inacessíveis. No mesmo período, pro-

vocamos instabilidades no site de al-

guns bancos. Um deles ficou fora do 

ar por horas. Diversos hackers apa-

receram nas redes sociais se dizendo 

autores da proeza. Não falta pai para 

filho bonito. Mas, entre nós, sabemos 

bem quem realmente participou da 

ação. Em fevereiro, entramos nos si-

tes de duas companhias aéreas inter-

nacionais. Uma delas ficou uma tarde 

sem vender passagens pela internet. 

Às vezes, nos engajamos em algumas 

causas sociais. Recentemente, duran-

te a greve dos policiais na Bahia, eu 

e mais alguns colegas tiramos do ar 

mais de 90% das páginas do governo 

do Estado. E o melhor: o ataque foi 

previamente divulgado no Twitter. E 

ninguém conseguiu nos parar.

Páginas de governo fora do ar, 

empresa aérea sem conseguir ven-

der bilhetes e, consequentemente, 

passageiros que tiveram de cance-

lar viagens... Isso não é fazer o mal?

Já disse que não. Há muito de 

protesto em todas essas ações. To-

dos devemos colocar nossos talentos 

a serviço de uma causa. Se o meu é 

chamar a atenção para uma manifes-

tação paralisando a rede de um gover-

no estadual, assim eu farei. 

As facilidades de acesso a um 

computador e a informações em ge-

ral nos reserva o quê? Um exército 

de jovens hackers com armamento 

muito mais pesado?

A turma que vem aí não ralou 

tanto quanto a minha. Mas tem à sua 

disposição ferramentas muito mais so-

fisticadas, fora o fato de hoje ser mui-

to mais comum um garoto de 10 anos 

passar o dia no computador do que na 

minha época. A próxima geração de 

hackers vai ser infernal. Prevejo um 

massacre na internet. Será como uma 

invasão de alienígenas. Meu sobrinho 

de 12 anos faz misérias. Ele consegue 

integrar ou desarmar uma rede intei-

ra. Fazemos grandes disputas. É uma 

guerra nas estrelas. Para você ver co-

mo essa nova geração é, eu uso leet, 

que é uma forma que adotamos para 

substituir as letras por símbolos e criar 

códigos próprios. E não é que ele me 

quebrou em menos de um minuto! 

Igual ao meu sobrinho tem um formi-

gueiro de jovens com os dedos afiados. 

Essa garotada não vai se contentar em 

ficar em casa brincando com o tio. 

E os vírus? Isso não é uma for-

ma de espalhar o terror entre a po-

pulação virtual? 

Responda para mim: quem mais 

ganha dinheiro com os vírus? O ha-

cker? Claro que não. São as fabrican-

tes de softwares antivírus. Quem, en-

tão, você acha que tem mais interes-

se em disseminar um malware pelo 

maior número possível de terminais? 

Você está fazendo uma insi-

nuação muito grave...

Ora, as piores doenças nascem 

nos laboratórios. Onde você acha que 

estão empregados os maiores gênios 

do mundo na criação de vírus de com-

putador? 
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ExEgEsE DA

q
uando as jabuticabas ficavam como mel, 
dizia Narizinho, as vespas escolhiam as me-
lhores frutas, furavam-nas com o ferrão, 
enfiavam meio corpo dentro e deixavam-se 
ficar muito quietinhas, sugando até caírem 
de bêbadas”, contou Monteiro Lobato às 
crianças em 1931.

Não só a vespa, o chipanzé evita comer algumas frutas 
maduras para depois usufruir da sua fermentação, e o ele-
fante intoxicado pela amarula, como todo  bêbado, pode 
se tornar muito destrutivo.

O homem é mais atraído pelo álcool que a vespa, o 
chipanzé ou o elefante. ‘Substância rara guardada escon-
dida na natureza’ (Brillat-Savarin,1848), sempre se deu um 
jeito de obtê-la. O esquimó fermentava a gordura de foca, 
o tupinambá mascava a mandioca. Toda fauna e flora foi 
matéria-prima, desde o mel de abelha e leite de égua, até 
a casca de batata e o esterco fresco. 

fernando    Lokschin
MéDico

Onde havia sociedade estava o álcool, presença universal 
como a vida diurna, linguagem, tabu de incesto, guerra e 
religiosidade. Sua valorização foi sempre privilegiada, fre-
quentemente com status divino: entusiasmo (en-theo-asmos), 
‘estar com deus’, significava originalmente ‘beber álcool’ e 
espírito tem o sentido de ‘álcool destilado’.

A civilização inventou o álcool e a recíproca é verdadei-
ra. Houve muitas culturas sem roda, sem escrita, sem fogo, 
poucas sem álcool. A agricultura brotou do cultivo da ce-
vada e o pão cresceu da levedura da cerveja respingada na 
farinha. Há quem sugira que as palavras germânicas para 
‘pão’ (A. brod; I. bread, Hol. brood) derivem do Ger. brauen, 
‘fazer cerveja’. Beber parece intrínseco à natureza humana. 

O fim do nomadismo; as cidades brotaram em áreas ir-
rigadas a produtoras de cereais cuja finalidade era ser tanto 
bebida como comida. A cerâmica moldou-se para armaze-
nar a cevada fermentada e, milênios depois, foi a cervejaria 
que deu início à Revolução Industrial.

embriaguez
iNcoNDicioNAL
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O álcool descobriu o mundo invisível. A química nasceu 
da destilação, a microbiologia da fermentação: como o pão 
e o queijo, o álcool é obra de fungos e bactérias. A pasteu-
rização foi desenvolvida na tentativa de tornar a cerveja 
francesa boa como a alemã e foi usada no álcool 32 anos 
antes que no leite. A refrigeração surgiu para controlar a 
fermentação, só depois para conservar o alimento. 

A dimensão cultural do álcool é tal que o verbo beber 
sem objeto direto – e ainda bebida, embebedar, bêbado, 
bebedeira – não é alusivo à água. A linguagem a traduzir 
os valores dos falantes, o Dicionário Houaiss lista nada me-
nos do que  nove centenas de sinônimos para o verbete 
‘cachaça’! E nem deveria causar surpresa saber que o termo 
embevecer seja derivado de ‘beber’.

Se Hitler usou gás, Zyklon B, na final solution, a arma 
de destruição de massa da divindade no extermínio de sua 
criação foi água pura – 40 dias de chuva. Um ano cercado 
por água, não surpreende que as duas providências do so-
brevivente Noé para repovoar (e melhorar) o mundo tenham 
sido plantar uma videira e tomar um pileque – inclusive, ato 
típico de bebum, fazendo um strip-tease. 

e
que coincidência a arca atracar no Monte Ararat, 
divisa entre Turquia e Irã, bem na origem geográ-
fica da vinha. Primeira documentação dos benefí-
cios à saúde do Resveratrol, Noé viveu 950 anos, 

tornando-se o patrono não dos longevos ou marujos, mas 
dos borrachos. 

Nascimento, acasalamento, morte, álcool – a religião 
monopoliza os valores que fundamentam a existência. O 
pão era o corpo e o vinho era o sangue de Osíris, o deus 
egípcio. Se os escravos que construíam as pirâmides toma-
vam cerveja (5 litros por dia), os nobres, futuros moradores, 
bebiam vinho. Junto ao sarcófago de Tutancâmon, um rei 
menino, havia 26 ânforas de vinho, tintos e brancos, todas 
com safra, origem e produtor especificados. 

Herança pagã, o judaísmo e sua dissidência cristã são 
embebidos em vinho. A vinha é a planta mais citada na Bí-
blia: 261 vezes. Foi presente de Deus aos homens, fonte de 
alegria, sabedoria e saúde. O Velho Testamento concebe 
o povo judeu como uma vinha – ‘a planta da predileção 
divina’ – transplantada do Egito até Canaã. O shabat inicia 

beber

A DiMENsão 
cuLturAL Do áLcooL 

é tAL quE o vErbo 

sEM objEto DirEto 
Não é ALusivo 

à águA

AT BIBITU
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com a oração junto ao vinho e o casamento se consuma no 
quebrar da taça na qual os noivos compartilharam a bebi-
da. Preceito talmúdico humanizante, no Purim o fiel deve 
beber até confundir o ‘Maldito Hamán’ com o ‘Abençoado 
Mordechai’, o inimigo com o protetor, o mal com o bem.

Um judeu celibatário vivendo à beira-mar junto ao gru-
po de amigos pescadores, Jesus tinha uma dieta mediter-
rânea: peixe, oliva, pão e, em momentos especiais, cordeiro 
e vinho. Sua religião se fez nesta dieta: o fiel representado 
como peixe, Cristo (G. krisma), o ‘untado (com óleo)’, é o 
cordeiro de Deus, líder do rebanho; pão é seu corpo e vi-
nho, seu sangue. A estreia sobrenatural de Jesus foi pela 
transformação da água em vinho durante um rito de ferti-
lidade, uma festa de bodas.

O cristianismo ficou multinacional e ao abstêmio foi in-
terditada a vida eclesiástica: beber era propagar o evange-
lho. No Séc. XVI, na Catedral de Sevilha, em seus 24 altares 
e 400 missas diárias, 2.500 tonéis de vinho eram esvaziados 
a cada ano. 

Munique, a capital mundial da cerveja, quer dizer ‘mo-
nastério’. Todo mosteiro sem o terroir para a vinha, tinha uma 
cervejaria. Houve dezenas de santos e milagres cervejeiros. 
Santa Brígida transformou a água do banho de um lepro-
sário na mais cristalina das cervejas. Ernest Renan (1892) 
conta do Santo Winnoch de Tours, “pio mas ébrio a ponto 
de ser acorrentado para não perseguir aldeãos com facas, 
pedras e porretes – assim mesmo, um santo”.

Apesar das palavras álcool e alambique serem árabes, o 
islã interdita o álcool na vida terrena – embora apregoe seu 
amplo consumo (aos homens) no Paraíso. Para o Corão, ca-
da uva esconde um demônio. Ironicamente, uma geografia 
tão receptiva à vinha criminalizou o desfrutar do vinho. O 
primeiro registro arqueológico relacionado ao vinho é um 
jarro descoberto no Irã e datado de 5400 a.C., e o primeiro 
registro escrito é um tablete de barro de 3300 a.C. que versa 
sobre encontrado no Iraque e sobre cerveja.

A visita do presidente iraniano à França em 1999 trouxe 
uma crise diplomática: Muhammad Khatami recusava-se  
sentar à mesa com vinho; Jacques Chirac, à  mesa sem vinho. 

Churchill deixou o registro do jantar que ofereceu a Ibn 
Sa’ud, rei da Arábia Saudita, em 1945: “Quando soube da 
proibição de beber álcool ou fumar frente à autoridade real 

disse que se a religião de Sua Majestade o impedia de be-
ber e fumar, eu devia deixar bem claro que minha regra de 
vida considerava um rito sagrado o ato de fumar charutos 
e consumir álcool antes, depois, durante e, se necessário, 
nos intervalos das refeições. O rei graciosamente aceitou 
minha posição.”

a
té parece mentira a história de Wladimir de Kiev 
(998 d.C) cujo reino serviu de raiz para a moderna 
Rússia. Querendo juntar o povo em uma crença, 
Wladimir considerou as três religiões monoteístas. 

A perda de Jerusalém era prova de que Deus abandonara os 
judeus; o islamismo era sombrio e a alma eslava não brilharia 
sem álcool. A Rússia foi batizada no cristianismo bizantino.

Cinco séculos antes de Colombo, o primeiro nome eu-
ropeu da América foi Winland, ironicamente conferido por 
nórdicos bebedores de cerveja. O álcool esteve presente 
na primeira recepção brasileira: Cabral ofereceu vinho aos 
dois índios que subiram a bordo, mas, “mal lhe puseram 
a boca, não gostaram nada, nem quiseram mais”, conta 
Caminha. Acostumados ao cauim, os tupinambás esco-
lhiam as anciãs com piores dentições para mascar e re-
gurgitar a mandioca. Quanto mais séptica a boca melhor 
a fermentação. 

As leis astecas eram draconianas com o álcool. O plebeu 
flagrado bebendo ilicitamente tinha o cabelo raspado, a casa 
demolida, às vezes apedrejado. Nobres e anciãos (mais de 
52 anos...) tinham o consumo liberado. A maioria do po-
vo morria antes da idade de beber, mas havia exceções: as 
grávidas eram encorajadas a beber e, no festival Pillauana 
(‘embriaguês dos bebês’), que ocorria a cada quatro anos, 
os nascidos no período tinham as orelhas furadas e eram 
forçados a beber pulque, a aguardente de milho. A em-
briaguez asteca era determinada astrologicamente: todos 
nascidos no dia Umetochitli, ‘sob influência do Coelho-2’, 
eram destinados exclusivamente ao álcool.

Nossos ancestrais bebiam muito. A começar por Noé 
e Ulisses, os marinheiros são afilhados do álcool – a água 
não viaja bem. Na circum-navegação de Fernando de Ma-
galhães, o suprimento de vinho custou o dobro da  nau 
capitânia, San Antonio; o gasto com sherry maior do que 
com canhões e pólvora (Gately, 2011). 
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O álcool era a munição dos exércitos; para o legionário 
romano, o hoplita grego e o guerreiro germânico um item 
importante como alimento e armamento, fundamental à 
camaradagem e bravura. No fronte de 1914 os ingleses 
eram abastecidos por rum antilhano, os franceses, vin pi-
nard, “o item mais valorizado da ração”. Do outro lado da 
trincheira, os alemães tinham cerveja e conhaque. Quando 
a oferta aumentava, os beneficiados pressentiam a iminên-
cia do combate. 

Na Segunda Grande Guerra, os oficiais nazistas tinham 
um prazer especial em celebrar vitórias com champanhe 
francesa – suprimentos de champanhe enviados ao norte 
da África forneceram a pista ao serviço secreto britânico 
que se preparava uma ofensiva na região. 

 A demanda por champanhe na França ocupada foi tal 
que surgiram as ‘Spécial Cuvée pour la Whermacht’, todas 
de péssima qualidade. Francois Tattinger, produtor da cham-
panhe que leva seu nome, foi preso por isto. 

Mesmo que os russos recebessem muita vodca, o exér-
cito vermelho conviveu com uma endemia de mortes por 
ingestão de solvente industrial, fluido de freio e líquido 
anticongelamento. 

Na Batalha da Inglaterra, as cervejarias foram especial-
mente bombardeadas, reconhecimento de sua importância 
estratégica. No Vietnã, cada soldado americano recebia du-
as latas de cerveja por dia, cada divisão, 50 quilos de gelo. 
Mais cerveja, outras bebidas e drogas eram adquiridas no 
mercado paralelo.

Ao brindar à saúde de copo na mão fazemos justiça a 
uma longa convivência. Nosso metabolismo está bem adap-
tado ao álcool. Se seus malefícios – que são tantos - fossem 
maiores que os benefícios, sua presença não estaria tão 
enraizada na civilização. Está no DNA; herdamos o álcool, 
fomos selecionados para gostar dele. Nossos antepassados 
que bebiam álcool viveram e se multiplicaram mais legan-
do-nos este traço genético. As sociedades criaram bebidas 
quentes ou alcoólicas a fim de reduzir a fragilidade da água 
à contaminação. No vinho, a sabedoria, na cerveja a força, 
na água a bactéria, diz o provérbio alemão.

Além do poder antisséptico – o álcool é produto de ex-
creção, bebemos os dejetos dos fungos e bactérias –, há a 
ação conservante sobre os cereais e o aporte de sete calorias 

por grama. O hieróglifo egípcio para alimento é uma fatia 
de pão junto a um jarro de cerveja. Boa parte do sustento 
nutricional do mundo antigo foi feito em álcool.

Outro fator está no próprio intelecto que dizem carac-
terizar a espécie - a realidade nua e crua pede um bálsamo 
ocasional. Quem foi capaz de inventar a alegria? Perguntam 
Borges e a Bíblia. O álcool acompanha, conforta, inspira e 
sociabiliza; é capaz de aumentar a alegria e de afogar a 
mágoa. Haveria mais filosofia numa garrafa que em toda 
a biblioteca, dizia Pasteur. Conforto também: ‘Numc est bi-
bendum, ‘hora de beber’, foi a reação de Horácio à morte 
de Cleópatra.

Perguntados o que fariam à véspera de um ataque nu-
clear, a maioria dos laureados com o Nobel abriria uma 
garrafa especial. O álcool cerca as passagens, encontros 
e despedidas. Na França, toda a criança que nascia, filho 
do senhor ou servo, era recepcionada com vinho – o seio 
vinha depois.

s
ão muitas utilidades. Como o Almirante Nelson 
não queria ter o mar como sepultura, seu corpo 
foi conservado num barril de conhaque de seu 
navio capitânia. Frente ao pelotão de fuzilamento, 

Mata Hari tomou chumbo e champanhe. Hitler e Eva Braun 
brindaram com champanhe sua cerimônia acoplada de ca-
samento e suicídio. O Drury Theatre de Londres incendiava 
(1809), e seu proprietário, Richard Sheridan, sentava-se num 
café vizinho dizendo ao garçom: “preciso de um copo de 
vinho para contemplar a chama na lareira de casa.”

Se bebo, vocês ficam interessantes, disse alguém entre 
amigos. O álcool aproxima. O costume de celebrar com 
brindes e bebidas remonta às libações aos deuses. Invoca-
mos anseios e, se honrávamos deuses, passamos a honrar 
mortais. Como observou J. K. Jerome em 1889, “Nunca co-
memos à saúde de alguém, sempre bebemos. Porque não 
nos levantamos de quando em vez e comemos uma torta 
ao sucesso de um amigo?”

Para os gregos a mistura de água com vinho era a bebida 
humana. Vinho puro, como bebiam os Trácios e Cintianos, 
era barbárie e água pura, própria do animal e do homem 
sem paixão. Para Hegesandro de Delfos (Séc. IIIAC) água 
empestava o corpo com um odor desagradável, contava 
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que “infames bebedores de água, Anquilomolos e Moschos, 
quando entravam nos banhos públicos, todos os outros 
frequentadores saíam apressadamente”. 

H
ouve os que sentiam a água em antagonismo ao 
álcool. Baudelaire exigia que o garçom retirasse o 
jarro d’água da mesa dos cafés onde sentava. “A 
visão da água me faz mal”, dizia o poeta enquanto 

bebia Absinto, que em grego (apsinthion) quer dizer ‘im-
bebível’! Alfred Jarry, o autor de Ubu Rei, outro devoto do 
Absinto (“a deusa verde”), também evitava a água: “Terrível 
veneno, solvente tão corrosivo que, entre todas as substân-
cias, é a escolhida para faxinas e lavagens.”

O álcool era o travesseiro das decisões. Conforme He-
ródoto, “os helenos bebiam pesadamente para tomar uma 
decisão. Se a resolução fosse referendada quando sóbrios 
era colocada em prática. Por outro lado, se decidiam sóbrios, 
bebiam depois para conferir alcoolizados.”

Medicamentos e entorpecentes se entrelaçam a ponto 
de dividirem o termo ‘droga’. O álcool é sedativo, fortificante 
e anti-infeccioso. Para o gladiador ferido, beber vinho era 
o que mais próximo havia de uma transfusão de sangue. 
Hipócrates usava o vinho como panaceia em todas as en-
fermidades com a exceção da krapaile (origem da palavra 
‘crápula’), a dor de cabeça a que se segue o excesso de álcool.

A ressaca é o menor dos problemas. Há a violência: bê-
bado, Alexandre matou seus amigos Clito e Calestene. Há o 
abuso: as filhas embriagaram Lot para serem por ele engra-
vidadas. Há a doença: Fernando Pessoa escreveu A Tabacaria,  
mas morreu no bar; a cirrose driblou Garrincha e pôs um The 
End em Glauber Rocha. Há o acidente: parceiros de copo de 
Ulisses, Elpenor despencou do telhado onde dormia e Polixe-
ne, trôpego, quebrou a cabeça ao cair no chão. Um exemplo 
recente e real foi a morte etílica da Princesa de Gales, Diana.

É lida simples nos problemas complexos é a proibição. No 
início do século XX, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, 
Nova zelândia, Austrália, Rússia e Estados Unidos crimina-
lizaram o álcool. Todos fracassaram. Além de organizar a 
máfia, propagar a violência e aumentar a mortalidade, a lei 
seca norte-americana estimulou o uso do álcool a tal pon-
to que o psicólogo Carl Rogers sugeriu que o melhor a ser 
feito pela educação seria também proibir.

SeDaTIVo,

MEDicAMENtos 
E ENtorpEcENtEs 

sE ENtrELAçAM A 
poNto DE DiviDirEM 
o tErMo ‘DrogA’. 

o áLcooL é    

fortificANtE 
E ANti-iNfEccioso
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Em 1926 o biólogo Raymond Pearl demonstrou que a 
adição de álcool à ração deixava os frangos mais longevos. 
A linha que correlaciona o álcool com a saúde humana es-
pelha a letra ‘J’, há muito dano no excesso, mas a sorte do 
abstêmio é pior do que a do bebedor prudente. No geral, 
10% dos adultos não podem beber álcool, prejudicam a si 
e aos outros, os outros deveriam. Para La Reynière: “não há 
amigo melhor na moderação, não há inimigo pior no exa-
gero”. A bebida é dádiva para 90% da sociedade, para os 
outros (no Brasil mais de 10 milhões!), maldição. 

A embriaguez interfere com a aptidão de dirigir. Natu-
ralistas suecos observaram que os pássaros que comem 
cerejas fermentadas têm risco maior de bater em vidraças.

A relação dos acidentes de trânsito com o álcool san-
guíneo traça uma linha paralela a base desde o zero até a 
taxa 0.08 mg/dc para a partir daí subir e logo subir muito. 
Por isto a maioria das legislações permitem o dirigir até ta-
xas de 0.06 ou 0.08. Quase 80% das fatalidades referentes 
ao álcool cursam com taxas acima de 1.6: 1.7 era o teor do 
motorista de Lady Diana em fuga dos paparazzi e da vida. 

N
os Estados Unidos, a redução do nível de álcool 
para dirigir de 1.0 para 0.8 em 2000 fez por au-
mentar os acidentes. A explicação é que quan-
do um grande grupo de pequeno risco tem de 

ser monitorado, o pequeno grupo de grande risco é negli-
genciado. Para Radley Balko (Washington Times, 30/10/05) 
“baixar a taxa de 1.0 para 0.8 foi como diminuir o limite de 
velocidade de 100 para 80km/h a fim coibir os motoristas 
que correm a 140.” 

As evidências mostram que trazer uma criança no car-
ro ou dirigir com menos de 35 anos equivalem ao risco da 
taxa de 0.8. Espirrar, limpar óculos, fumar, distrair-se, beber 
água, discutir, namorar, tomar tranquilizantes, dormir pou-
co, estar cansado, tudo soma perigo ao dirigir. Na atenção, 
a traseira da moça compete com a do caminhão. 

A taxa brasileira de 0.02 não tem base epidemiológica e 
na América só se equipara à de Cuba, a pior frota rodoviária 
do mundo, e a da Colômbia, o exemplo do outro tráfego. 
Impede um casal de compartilhar um vinho no bistrô (e não 
há gastronomia sem o vinho) e possa, na segurança e con-
forto de seu carro, retornar para casa para ‘fazer a digestão 

fermentadas

NAturAListAs 
suEcos obsErvArAM 

quE os pássAros 
quE coMEM cErEjAs      

têM risco 
MAior DE bAtEr 
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da forma mais encantadora’ (Guia dos Gulosos, 1808) já que 
todos os prazeres são complementares. ‘Depois de Baco, 
Vênus’, escreveu Chaucer no Séc. XVI.

P
ara Tucídides, o historiador, os povos mediterrâne-
os ascenderam da barbárie no cultivo da oliveira 
e vinha. Os gregos diziam que onde há videiras, 
há civilização, fizeram também a bela observação 

que o clima ideal da vinha era o de paz. Épocas de concór-
dia geravam cepas melhores que as de violência. De fato, 
as sociedades que não toleram o álcool têm dificuldade de 
tolerar a liberdade, a equanimidade, a diversidade, a novida-
de. Têm se interditado ao futuro. Não progridem, parecendo 
nunca perder a oportunidade de perder a oportunidade. A 
intolerância embriaga.

Assim continua o soneto de Borges, ‘O vinho flui rubro 
ao longo das gerações/ Como o rio do tempo e no árduo 
caminho / Nos invade sua música, seu fogo e seus leões.’ 
Nossa cultura é invadida pela música e os leões do álcool. 
Como cantou Raul Seixas, ele mesmo vítima da bebida, “um 
poeta inspirado em coca-cola, que poesia mais estranha iria 
expressar”. São evoluções, transformações, subversões e re-
voluções da cultura, só o álcool é constante. ‘Embriague-se’, 
de Baudelaire, é um dos mais belos versos da língua fran-
cesa. Picasso desenhou dezenas de Bacos, Matisse pintou 
coros de bacantes. Os ingleses Francis Bacon e Lucien Freud 
e os americanos Pollock e De Kooning eram alcoolistas. O 
próprio personagem ‘o Vagabundo’ de Charlie Chaplin re-
pete a figura e coreografia do bêbado. Hemingway, Scott 
Fitzgerald, Ezra Pound e Cole Porter viveram a Paris da belle 
époque refugiados da Lei Seca. Fernando Pessoa sofria de 
desassossego, “bebo muito, até a exaustão.”

Os irlandeses Joyce e Beckett tiveram crises de alcoolismo, 
e praticamente todo o cânone literário norte-americano foi 
escrito com etanol: Poe, Jack London, Faulkner, Steinbeck, 
O’Neill, Kerouac, Capote, Tennessee Williams, Norman Mailer, 
Edward Albee. De fato os 15.000 litros de café sorvidos por 
Balzac para escrever a Comédia Humana ou as 15 xícaras 
diárias de Voltaire são exceções.

Os tempos estão mais sóbrios, os excessos são de mo-
deração. A foto do carro oficial do então presidente Lula 

ostentando no para-brisa o cartaz ‘Movido a álcool’ fez graça 
no noticiário internacional. João Paulo II, ‘o papa esportista’, 
morreu aos 85 anos bebendo religiosamente duas doses de 
vodca polonesa ao deitar. Elisabeth, a rainha mãe, ‘a mu-
lher mais perigosa da Inglaterra’, na visão de Hitler, viveu 
101 anos na companhia diária de “um Dubonnet com gim 
mais dois copos de vinho tinto no meio dia, um Martini e 
um porto ao entardecer e duas taças de champanhe no jan-
tar”, na estimativa ‘conservadora’ do Guardian. Já Elisabeth 
I, a construtora do reino e, quatro séculos depois, Winston 
Churchill, o salvador, bebiam desde o desjejum.

Numa época da casa sem cozinha, da comida indus-
trializada de micro-ondas, com 30% das refeições feitas 
em automóvel, frequentemente em movimento (EUA), é o 
álcool que preserva alguma liturgia de ingestão, seja um 
gesto de deferência, uma palavra de brinde, um toque de 
copo, uma troca de olhar. A herança do beber como culto 
religioso ainda vive; nenhuma outra área do comportamen-
to é tão envolta em cerimonial, o leges compotanti romano, 
as leis do beber.

Separar o ‘Abençoado Mordechai’ do ‘Maldito Hamán, 
proteção da destruição, depende de proporção. Como tu-
do na natureza, é a dose é que faz o bálsamo ou o veneno. 
Na filosofia de Homer Simpson, o beber é causa e solução 
para todos os problemas da vida. 

O grego Eubulo, o sábio, recomendava beber no máximo 
três taças: a primeira para a saúde, a segunda para o pra-
zer, a terceira para o sono. E 2500 anos depois, esta seria a 
recomendação do médico sensato. Ian Gately encerra sua 
‘História Social do Álcool’ com a sentença: “As pessoas que 
bebem com frequência, mas com moderação, são mais cal-
mas, mais saudáveis, mais longevas, mais cultas, mais ricas, 
mais inteligentes e mais felizes do que as que nada bebem.” 
Só imagino que mal ficaria se nada bebesse, daí a gratidão.

Dorothy Parker, que tanto desfrutou do álcool e da vida, 
compõe com o encanto costumeiro o valor da temperança, 
a consideração que o melhor, como no corpo, está no meio: 
I like to have a Martini / Two at the very most / After three 
I’m under the table / After four I’m under the host.

Quem não gostaria de ter compartilhado alguns Martinis 
com Dorothy Parker? 

fllokschin@plugin.com.br
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nas trevas
BorDaDo

Porque suicídios 
não são uma 
fatalidade 
imprevisível

a
violência, particularmente 

as mortes violentas, é per-

cebida pela maioria das 

pessoas como caprichosa 

e imprevisível. Seria uma 

“fatalidade”, não um fenômeno com 

firmes correlatas sociais e psicológicas, 

cognoscível e controlável. Essa concepção 

gera um sentimento de impotência, de 

estar lidando com algo fora do controle 

humano, que não se pode impedir, evitar. 

É uma visão perigosa, que pode 

conduzir ao imobilismo fatalista. Os 

suicídios, assim pensados, seriam im-

previsíveis. Porém as mortes violentas, 

inclusive os suicídios, são previsíveis 

no seu conjunto. Num bairro, cidade, 

município, estado ou país, o número de 

suicídios em um ano é semelhante ao 

número de suicídios do ano anterior! 

Os países mais violentos em um ano 

são os mesmos dos anos anteriores. As 

áreas mais violentas são quase sempre 

as mesmas, ano após ano, sejam elas 

países, estados, cidades ou bairros. Há 

estrutura nas trevas.
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Os suicídios são fenômenos estrutu-

rais. Estrutura, como a uso, comporta as 

seguintes noções:

• Segue tendências, com mudanças 

graduais, permitidas as oscilações de 

conjuntura, e variam relativamente pouco, 

tendo em vista os limites superior e inferior 

do número possível (teoricamente, de 

nenhum suicídio a toda a população);

• Segue um padrão estável, ainda 

que mutável, de relações com variáveis 

externas, com as quais apresenta correla-

ções que não mudam substancialmente 

de valor em pouco tempo (usualmente 

unidades diárias, mensais ou anuais). 

Segue ritmos;

• Sua composição interna (por idades, 

gênero etc.) também varia pouco (sempre 

dentro de amplos parâmetros).

A análise dos suicídios no Brasil de 

1980 a 2010 mostra que houve cresci-

mento durante o período, que foi linear: 

aumentando, aproximadamente, 200 sui-

cídios por ano, o número se desvia pouco 

da reta de regressão. A mesma análise 

mostra que o suicídio é um problema de 

saúde pública que merece atenção: entre 

1980 e 2010, oficialmente 195.607 pessoas 

se suicidaram no Brasil. 

É o equivalente a três bombas atômicas 

como a de Hiroshima. Usando um exemplo 

mais recente, o tsunami que arrasou o Ja-

pão em 11 de março de 2011 deixou 15.844 

mortos confirmados e 3.450 desaparecidos, 

num total de 19.294. Muitos falam, noticiam 

e escrevem a respeito do tsunami e poucos 

a respeito dos suicídios no Brasil, mas, nu-

mericamente, o total de mortes por suicídio 

no Brasil desde 1980 equivale a dez vezes 

os mortos no tsunami de 2011.

Ainda que condenado por muitas 

religiões, produto de desvios tenebrosos 

da nossa alma, o suicídio recebe menos 

atenção do que os eventos catastróficos, 

um caso particular de uma tendência geral 

a subestimar as mortes do cotidiano e 

ressaltar as catastróficas. 

N
ão estamos condenados a 

assistir impotentes, tanto como 

amigos e parentes, a suicídios 

individuais, quanto como ci-

dadãos, ao crescimento do número de 

suicídios no país.

O leitor acostumado com a leitura de 

dados notará que o gráfico 1 apresenta 

dados brutos, o número absoluto de suicí-

dios no Brasil. Conhecendo o aumento da 

população durante os 30 anos analisados, 

sabe que, mesmo se todas as relações de 

quaisquer variáveis com a população não 

mudassem, as que se relacionam positi-

vamente com a população aumentariam 

GRÁFICO I 
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também. Refletiriam o crescimento da 

população. Daí a necessidade de calcular 

as taxas sobre a população, neutralizando 

o efeito de mudanças no efetivo popu-

lacional. 

As taxas cresceram 0,0608 ao ano: 

começaram abaixo de 3,5 por 100 mil 

habitantes e terminaram acima de 4,5. 

Não foi, felizmente, um crescimento acele-

rado, mas cresceu, sistematicamente, com 

pouca variação ano a ano. Conhecendo, 

apenas, a taxa inicial e os anos, explica-

ríamos 88% da variância na taxa, o que 

revela um comportamento previsível, uma 

estrutura de determinações relacionadas 

quase linearmente com o tempo. 

A despeito da imagem comum, mas 

errada, de que os suicídios são eventos 

fatídicos, imprevisíveis, que vêm do céu 

(ou do inferno) sobre suas vítimas, eles 

seguem algumas regularidades, sendo 

possível perguntar: quem tem maior risco 

de suicídio? E há respostas. Para chegar a 

elas, comecemos desconstruindo mitos na 

área. O primeiro: as mulheres se suicidam 

mais do que os homens. Não é verdade, 

exceto em algumas áreas rurais da China 

e da Índia. Na maioria dos países, as mu-

lheres tentam com maior frequência, mas 

os homens se suicidam mais. E, no Brasil, 

as taxas femininas são estáveis há 30 anos, 

ao passo que as dos homens aumentaram. 

C
onfirmando o que já foi encon-

trado em diversas pesquisas 

sobre suicídios em diferentes 

países, também no Brasil as 

taxas masculinas são mais altas do que as 

femininas. Um exame mais detalhado do 

gráfico 3 revela que todo o aumento na 

taxa nacional se deve aos homens. A taxa 

feminina permaneceu estável. 

Como a taxa masculina aumentou e a 

feminina permaneceu estável, a conclusão 

que se impõe é a de que a razão entre 

as taxas masculina e feminina cresceu. 

De fato, a razão de risco, que era de 2,6 

(média de 1980 a 1985), passou a 3,9 no 

fim do período (média de 2005 a 2010), 

quando ser homem, e não mulher, passou 

a acarretar um risco de suicídio aproxima-

damente quatro vezes maior.

Há dados deficientes que poderiam 

elucidar questões importantes colocadas 

por pesquisas e teorias realizadas em 

muitos países. Em 1996, quando foi intro-

duzido o quesito raça da vítima, os casos 

com raça ignorada representavam 96% do 

total. Graças à pressão de agências, pesqui-

sadores e ativistas, o quesito foi preenchido 

com crescente frequência e, no período 

2005-2010, os “ignorados” já representa-

vam 4,8%. Porém a escolaridade, que seria 

GRÁFICO 2 
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um indicador muito útil de posição social, 

ainda tem mais de um terço de ignorados, 

o que introduz um viés, porque os ignora-

dos não se distribuem aleatoriamente no 

espaço físico nem no social. 

Gênero e idade são duas variáveis 

“clássicas” nas pesquisas sobre o suicídio. 

Szanto, analisando as relações entre 

gênero, idade e suicídio em vários países, 

concluiu que há dois padrões:

• O húngaro, no qual a taxa de suicí-

dios aumenta com a idade nos dois sexos e

• O americano, no qual a taxa aumenta 

com a idade só entre os homens.

A classificação das taxas em duas 

categorias, as que aumentam e as que 

não aumentam, representa uma etapa 

inicial da análise, que deve ser seguida por 

categorias mais específicas, mais exatas, 

numéricas, se possível.

Não obstante, saber que os suicídios 

aumentam com a idade é apenas o início, 

pois os suicídios de idosos e não-idosos 

não são iguais. Os suicídios de idosos 

não são os mesmos suicídios de adultos 

e jovens: a análise das cartas e notas 

deixadas por suicidas demonstra que as 

motivações, com frequência, são diferen-

tes. Uma pesquisa por Bauer, Leenaars e 

outros demonstra que há várias diferenças.

 

a
s tradições teóricas mais re-

centes sugerem que o suicídio 

de idosos é multicausal, mas 

que pesam não querer ou 

não conseguir lidar com características da 

idade avançada, como as doenças, a apo-

sentadoria, a perda de pessoas próximas 

(como pais e cônjuges) e uma crescente 

dependência em relação a terceiros, que 

é malvista particularmente nas culturas 

ocidentais. Não obstante, quase todos 

os pesquisadores enfatizam a grande 

dificuldade em obter bons dados porque 

o principal informante está morto. 

Usar as tentativas como fonte de infor-

mação tem limites porque elas diferem dos 

suicídios em muitos aspectos, começando 

pelo gênero: há mais tentativas de mulheres 

e mais suicídios de homens. Tentativas de 

suicídios e suicídios não são fenômenos 

iguais. A reconstituição do quadro que 

levou a pessoa ao suicídio é chamada de 

necropsia psicológica e tem limitações, da 

mesma forma que a análise de notas e 

cartas, porque é difícil distinguir entre as 

notas que revelam as causas do suicídio e 

as que revelam o que os suicidas querem 

que acreditemos que foram as causas. Não 

obstante, elas são as melhores fontes de 

informação que temos. Nos países onde o 

suicídio é mais estudado, cerca de 20% a 

30% dos suicidas deixam notas ou cartas. 

GRÁFICO 3
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A pesquisa por Bauer, Leenaars e outros 

codificou 48 frases que caracterizavam as 

motivações a partir das notas. Algumas dife-

renciavam o suicídio de idosos dos demais: 

• O medo de se tornarem fardos para 

pessoas queridas;

• O medo de se tornarem dependen-

tes de terceiros; 

• O pavor de serem colocados numa 

instituição dedicada a idosos, que perce-

biam como salas de espera da morte;

• Intolerância em relação às reduções 

na capacidade física e mental que acom-

panham a idade;

• Inabilidade em lidar com doenças – 

reais, exageradas ou inteiramente fictícias;

• Medo de bancarrota e incapacidade 

de pagar as contas (fator menos relevante 

nas democracias sociais);

• A perda de controle sobre sua própria 

vida e sobre quando e como ocorreria a 

morte, o que conduziu alguns a querer 

controlar a morte;

• Problemas crônicos com a insônia;

• Do lado menos negativo, mais idosos 

deixam instruções mais detalhadas sobre o 

que fazer com suas coisas e seus negócios 

e também expressam o desejo/a crença 

de que poderão se reunir com alguém 

que perderam.

As cartas e notas são um tipo de 

fonte de informações; há outros. Paul 

Duberstein e colaboradores, a partir de 

outro tipo de dados, identificaram alguns 

dos principais fatores que levam idosos ao 

suicídio: uma história de comportamentos 

suicidas (ideações, falar a respeito, amea-

çar, tentativas anteriores), depressão, uso 

de drogas e de álcool, desesperança, além 

de traços da personalidade, como rigidez 

e fechamento para novas experiências). 

As doenças mentais não podem ser 

desprezadas: Conwell et al mostraram 

que 71% dos idosos que se suicidaram 

nos Estados Unidos sofriam com transtor-

nos mentais e mais de um terço usavam 

drogas ou bebidas alcoólicas em excesso.

o
gráfico 4 mostra que a relação 

entre idade e risco de suicídio 

não mudou muito no Brasil em 

30 anos. Agrupando os dados, 

vemos, no gráfico 5, que um polinômio 

de terceiro grau permite explicar 96% da 

variância nas taxas de suicídio por grupos 

de idade, ou seja, há uma relação estru-

tural consistente.

O que mostram os dados brasileiros?

• há um grande crescimento da taxa 

média de suicídios dos 15/19 anos para a 

da faixa de 20 a 29;

• há uma tendência moderada ao cres-

cimento até o grupo entre 60 e 69 anos;
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• há uma aceleração da taxa de suicí-

dios a partir dos 70 anos, com um ângulo 

de crescimento inferior ao da adolescência 

e juventude, mas superior ao que preva-

lece no amplo período que vai dos 20-29 

até os 60-69.

 A prevenção de suicídios não é fácil. 

Muitos pensam, idolatrando os médicos, 

que encaminhar um suicida em potencial 

para um médico “resolve” o problema, po-

rém os médicos devem estar preparados 

para detectar e tratar suicidas. Uma pesqui-

sa feita por Jegesy, Harsányi e Angyal num 

condado na Hungria, chamado Baranya, 

mostra que a maioria havia buscado 

um médico antes do suicídio e muitos 

receberam algum tipo de tratamento logo 

antes da morte – o que sugere que mé-

dicos comuns não estão equipados para 

a prevenção de suicídios e/ou que estes 

buscaram ajuda muito tarde. 

GRÁFICO 4
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A conclusão preocupa: os médicos 

não foram treinados para lidar com os 

problemas que podem levar ao suicídio, 

particularmente os dos idosos. Reiterando, 

muitos suicidas idosos buscaram ajuda 

médica e não foram competentemente 

auxiliados.

o
s suicídios de idosos também 

incluem variantes: não é uma 

categoria homogênea. Os ho-

mens idosos são mais afetados 

pelas perdas e separações do que as 

mulheres, o que se reflete na razão de 

riscos de suicídios entre os dois sexos: 

4,06 entre casados; 5,30 entre separados 

e divorciados; e 8,74 entre viúvos e viúvas. 

Esses resultados confirmam os de pesqui-

sas feitas em vários países que sugerem 

que mais mulheres dispõem de uma rede 

de relações pessoais e familiares que ate-

nua as perdas derivadas das separações, 

divórcios e, sobretudo, da viuvez.

Com os dados existentes, que não 

foram coletados para estudar os suicídios, 

podemos formular políticas preventivas 

que salvarão muitas vidas. Pesquisas espe-

cíficas, que incluam variáveis intimamente 

associadas com o risco de suicídio, como 

a existência de doenças mentais, aumen-

tariam nosso conhecimento e permitiriam 

salvar mais vidas. Há constantes, regulari-

dades, estrutura, mesmo em fenômenos 

tão tenebrosos quanto o suicídio. 

* Com a colaboração de Andreia Marinho e 
Sandra Andrade
** Na elaboração deste e de outros trabalhos 
sobre suicídios, o autor seguiu rigorosamente 
as diretrizes do Consenso de Viena.

O articulista é professor e pesquisador do Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Uerj.

soares.glaucio@gmail.com
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ão é fácil lembrar, mas 
esquecer pode ser im-
possível”, escreveu a 
cientista política Pris-
cilla Hayner.1 Com atra-

so de 30 anos com relação a outros 
países da América Latina, em 2011 o 
Brasil criou uma Comissão da Verdade 
para apurar crimes contra os direitos 
humanos entre 1946 e 1988. O debate 
brasileiro em torno dessa instituição 
tem sido marcado pela pouca dispo-
sição em aprender com as lições das 
dezenas de iniciativas semelhantes 
realizadas ao redor do mundo, que 
têm muito a ensinar ao país.

“Comissão da Verdade” é um termo 
genérico aplicado para grande quan-
tidade de grupos estabelecidos por 
governos para investigar violações ma-
ciças de direitos humanos, em geral 
em períodos de ditaduras, guerras ci-
vis ou outros tipos de conflito político 
violento. A maioria dessas instituições 
tem no nome palavras como “Verdade”, 
“Memória”, “Reconciliação”, “Justiça”, 
“Reconciliação”, “Inquérito” e “Investi-
gação”. Dependendo do modo como 
se classifiquem tais iniciativas, houve 
três ou quatro dezenas de Comissões 
da Verdade.2 A maior parte ocorreu 
na América Latina e na África, mas 
algumas aconteceram em países de-
senvolvidos, como as investigações 
da Austrália e do Canadá relativas ao 
 
1. Hayner 2002: 2
2. Ver, por exemplo, as listas disponíveis em http://
www.usip.org/publications/truth-commission-digital-
-collection , http://www.amnesty.org/en/interna-
tional-justice/issues/truth-commissions e http://
www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/
truth-and-memory. 

tratamento de suas populações indí-
genas, ou dos Estados Unidos sobre o 
encarceramento de nipo-americanos 
durante a Segunda Guerra Mundial.

Algumas pessoas consideram 
que a lista deveria abarcar também 
projetos lançados por organizações 
não governamentais. Por exemplo, a 
Universidade Brown (Estados Unidos) 
criou um grupo para apurar o apoio 
da instituição ao tráfico de escravos, 
até o século XIX. No Brasil, a Igreja Ca-
tólica compilou um amplo apanhado 
de torturas e assassinatos praticados 
pelos órgãos repressivos da ditadura.

a verdade é o oposto  
do esqueciMento

Embora muitos associem a criação 
de Comissões da Verdade ao anseio 
por punições aos violadores dos direi-
tos humanos, elas raramente estive-
ram vinculadas a processos judiciais. 
Suas funções principais são estimu-
lar o debate sobre memória históri-
ca e fazer com que o Estado assuma 
oficialmente a responsabilidade pe-
las atrocidades cometidas por seus 
agentes. Na cerimônia de instalação 
da instituição brasileira, a presidente 
Dilma Rousseff deixou isso claro ao 
frisar que “a verdade é o oposto do 
esquecimento”. 

A primeira Comissão da Verdade 
foi estabelecida em Uganda em 1974, 
ironicamente pelo regime autoritá-
rio de Idi Amin. O ditador prometeu 
que iria esclarecer acusações sobre 
crimes cometidos em seu governo. 
Evidentemente, isso não aconteceu: 

ela foi pensada como um instrumen-
to de propaganda voltado para lidar 
com as pressões externas. Mas lançou 
uma ideia que repercutiu para muito 
além das fronteiras daquele país da 
costa oriental da África e que encon-
trou várias de suas expressões mais 
completas na América Latina.

Qualquer lista das mais importantes 
Comissões da Verdade inclui Argentina, 
Chile (onde houve duas, em 1990 e 
2003), El Salvador, Guatemala e África 
do Sul. Logo se percebe a centralidade 
da experiência latino-americana pa-
ra o debate sobre justiça transicional. 
O caso pioneiro foi o argentino, em 
1983, que combinou a instalação de 
uma Comissão Nacional dos Desapa-
recidos, presidida pelo escritor Ernes-
to Sábato. A Comissão teve poderes 
limitados – não podia, por exemplo, 
obrigar militares a depor –, mas tra-
balhando em parceria com organiza-
ções de direitos humanos, em nove 
meses ouviu sete mil depoimentos e 
apresentou o levantamento inicial de 
8.900 assassinatos políticos cometidos 
pela ditadura. Uma versão condensada 
de seu relatório foi publicada em livro 
com o título de Nunca Más e tornou-
-se best-seller. O trabalho serviu de 
base para processos judiciais que no 
governo de Raúl Alfonsín (1983-1989) 
resultaram na prisão de mais de 200 
pessoas, incluindo os integrantes das 
juntas militares que dominaram o país 
entre 1976 e 1983.

Contudo, esse tipo de relação foi 
mais a exceção do que a regra. No 
Chile e na América Central, os traba-

n
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lhos das Comissões da Verdade não 
resultaram em condenações na Justiça, 
e tiveram o caráter de investigação 
histórica, além de servir, ocasional-
mente, de base para o pagamento 
de indenizações a pessoas que ha-
viam sido perseguidas. No Brasil, essa 
função foi exercida pela Comissão 
Especial de Mortos e Desaparecidos 
Políticos e pela Comissão da Anistia, 
criadas em 1995 e 2001, durante a 
presidência de Fernando Henrique 
Cardoso.

Na África do Sul, a barganha pro-
posta foi que os acusados de viola-
ções de direitos humanos receberiam 
anistia caso provassem que haviam 
cometido os crimes por motivações 
políticas (e não, por exemplo, por vin-
ganças pessoais ou vantagem finan-
ceira). Não era necessário demonstrar 
arrependimento ou pedir desculpas. 
Na maioria dos casos – 5.392 de 7.112 
dos pedidos de anistia foram nega-
dos, sendo o mais famoso o dos as-
sassinos do fundador do movimento 
de consciência negra, Steve Biko, que 
alegaram que sua morte foi acidental.3 
Porém, as condenações se limitaram 
a funcionários de baixo escalão e não 
incluíram comandantes policiais e mi-
litares, nem líderes políticos.

Na década de 2000, diversos países 
da América Latina (Argentina, Chile, 
Guatemala, Uruguai) iniciaram proces-
sos por violações de direitos huma-
nos cometidas durante suas ditaduras 
militares, ou retomaram causas judi-
 
3. Eliaschev 2011: 194

ciais que haviam sido interrompidas 
por perdões e anistias políticas. Não 
há uma relação direta, de causalida-
de, entre o trabalho das Comissões 
e o novo ciclo de ativismo judiciário, 
que está mais ligado às mudanças 
na situação política de cada país e 
na consciência internacional sobre a 
imprescritibilidade de crimes contra 
a humanidade, algo muito reforçado 
pela elaboração do Estatuto de Roma, 
pela criação do Tribunal Penal Interna-
cional e por casos de destaque como 
a prisão no Reino Unido do ex-ditador 
chileno Augusto Pinochet, por ordens 
de um juiz espanhol agindo por meio 
da jurisdição universal da Convenção 
da ONU sobre a Tortura.4

A constitucionalidade da Lei da 
Anistia do Brasil é frágil, justamente 
por contrariar uma série de acordos 
diplomáticos do qual o país é signa-
tário, e que tem status jurídico supe-
rior ao das leis ordinárias – por conta 
disso o Brasil tem sido repetidamente 
criticado por instituições internacio-
nais, como a Organização das Nações 
Unidas e a Organização dos Estados 
Americanos. Ela também vai de en-
contro aos princípios da Constituição 
democrática de 1988. O entendimento 
do Supremo Tribunal Federal de que 
a Anistia é válida é baseado no res-
peito ao pacto político que guiou a 
transição democrática brasileira. A lei 
de criação da Comissão da Verdade 
estipula que os depoimentos feitos 
a ela não podem servir de base para 
 
4. Dorfman 2002, Fraser 2008, Muñoz 2008, Si-
kkink 2011.
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processos judiciais, embora obrigue 
os funcionários públicos convocados 
a se apresentar à instituição.5

a verdade é iMportante deMais  
para prescindir da arte

As Comissões da Verdade têm enor-
me importância pedagógica. Necessitam 
trabalhar em parcerias com escolas, 
universidades, museus, imprensa e com 
artistas, além de organizar suas ativi-
dades de modo a envolver a socieda-
de em debates que abarquem setores 
tradicionalmente excluídos desse tipo 
de discussão. Isso será especialmente 
importante no Brasil, onde cinco dos 
sete integrantes da Comissão são ju-
ristas ou advogados – é preciso um 
esforço planejado e consciente para 
dialogar com vários grupos para além 
da esfera jurídica.

A participação de pesquisadores 
universitários como integrantes de 
Comissões da Verdade tem sido re-
lativamente rara. A exceção mais im-
portante é a Alemanha após a reunifi-
cação, cuja Comissão atuou sobretudo 
como uma força-tarefa de historiado-
res dedicados a esclarecer os crimes 
políticos cometidos durante a divisão 
do país e a vigência da Guerra Fria. 
De modo geral, o envolvimento dos 
acadêmicos se dá como consultores, 
auxiliares ou como organizadores de 
eventos paralelos e complementares 
ao trabalho das instituições.

A instalação da Comissão funcio-
na como um evento catalisador, que 
 
5. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12528.htm

leva pessoas e organizações a iniciar 
debates e atividades relacionadas à 
sua atuação. Podem ser ações como 
a preparação de aulas, seminários, es-
tudos, novas versões de livros e manu-
ais didáticos.6 Esse tipo de iniciativa é 
facilitado quando a Comissão realiza 
audiências públicas. Na África do Sul, 
esses procedimentos eram transmiti-
dos em programas semanais de rádio, 
que tiveram grande audiência.

No Brasil, jornalistas e escritores 
assumiram algumas das funções que 
teriam sido exercidas por uma Co-
missão da Verdade. As extraordinárias 
entrevistas realizadas por repórteres 
como Geneton Moraes Neto e Míriam 
Leitão expuseram para o público da 
TV brasileira as histórias e versões de 
ativistas de esquerda e de militares. 
Os depoimentos exibidos ao fim dos 
capítulos da telenovela Amor e Revo-
lução, de autoria de Tiago Santiago, 
Renata Dias Gomes e Miguel Paiva, 
funcionaram de modo semelhante. 
Com a instalação da Comissão, cresce 
o potencial para um diálogo ainda mais 
profundo entre imprensa e memória.

A arte também tem um papel im-
portante nesse tipo de debate. Na mi-
tologia grega, a memória é a mãe das 
Musas, isto é, do poder de criar. Em 
muitos países, artistas integraram as 
Comissões. No Peru, houve uma parce-
ria da instituição com grupos teatrais 
e com fotógrafos, que organizavam 

 
6. A associação “Facing History and Ourselves”  
(http://www.facing.org/) é um excelente exemplo de 
programas educacionais dedicados ao fortalecimento 
da democracia e ao combate ao racismo, com ideias 
interessantes que podem ser aplicadas no Brasil.

peças e exposições com temas rela-
cionados às audiências. Com essas 
atividades, rodavam o país e engaja-
vam as plateias em discussões sobre 
os fatos retratados.

O Brasil tem ampla produção artís-
tica e cultural relacionada ao período 
da ditadura militar – tão rica, na rea-
lidade, que causa espanto a ausência 
de artistas na Comissão da Verdade. 
Ainda assim, é possível pensar em di-
versas atividades pelas quais deem 
sua contribuição. Por exemplo, podem 
ser organizados eventos culturais li-
gados ao tema da memória: festivais 
de cinema, shows musicais ou discos 
especiais e coletâneas literárias. 

A mobilidade geográfica é essencial 
para se chegar a grupos que costumam 
ficar fora dos debates nacionais. Na 
África do Sul, a Comissão percorria em 
formato de caravana regiões remotas 
do país. No Peru, o mesmo ocorreu, 
com extenso trabalho de entrevistas 
com a população indígena dos Andes, 
principal vítima do confronto entre o 
Sendero Luminoso e o Estado, mas 
que raramente é escutada. No Bra-
sil, há rico potencial para trabalhos 
no Araguaia, foco da maior guerrilha 
contra a ditadura, na Amazônia, onde 
a expansão agrícola e os projetos de 
infraestrutura do regime autoritário 
fizeram muitas vítimas entre popula-
ções indígenas, agricultores pobres e 
outros grupos especialmente vulnerá-
veis. Ou no Nordeste, pelo massacre 
das Ligas Camponesas e conflitos de 
terra, mesmo antes do golpe de 1964.

O esforço em prol da memória não 
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deve acabar com o encerramento das 
atividades da Comissão – elas em ge-
ral atuam por tempo limitado, de seis 
meses a dois anos. Além da publicação 
de um relatório e da apresentação de 
recomendações ao Estado, os trabalhos 
dessas instituições podem servir de 
base para a criação de museus (como 
no Chile e na África do Sul), exposi-
ções (como a dedicada à Comissão, 
no Museu Nacional do Peru) ou pa-
ra a elaboração de monumentos que 
funcionem como “lugares de consci-
ência”, nas palavras do historiador Ela-
zar Barkan.7 O impressionante Parque 
dos Caídos, em Buenos Aires, ilustra 
as possibilidades desse tipo de deci-
 
7. Ver o site da organização que Barkan preside: 
http://www.sitesofconscience.org/

são, bem como as antigas instalações 
do DOPS em São Paulo. Locais infa-
mes por sua utilização como centros 
de tortura, como o quartel da Polícia 
do Exército, no bairro da Tijuca, no 
Rio de Janeiro, são bons candidatos 
para a transformação nesse tipo de 
instituição.

quantos lados teM a verdade?
O tema mais polêmico envolvendo 

as Comissões da Verdade é o escopo 
de suas investigações – se devem ser 
limitadas às violações de direitos hu-
manos cometidas pelo Estado ou se 
abarcam também ações dos grupos 
armados que o enfrentavam. Em paí-
ses onde houve guerra civil, como nas 
nações centro-americanas e no Peru, 

as atividades da Comissão aborda-
ram os diversos lados do conflito. Isso 
também aconteceu na África do Sul e 
no Chile, cujas esquerdas em armas 
não foram tão fortes. Na Argentina 
e em Uganda, a Comissão analisou 
somente as atrocidades perpetradas 
pelos agentes do Estado.

A vantagem de uma perspectiva 
ampla é passar a mensagem de que 
violações de direitos humanos não se-
rão toleradas, venham de onde vierem 
– essência do Estatuto de Roma e de 
acordos internacionais semelhantes. 
Mas essas abordagens são criticadas 
da perspectiva de que afirmariam que 
há equivalência moral entre as atro-
cidades perpetradas pelos regimes 
autoritários e as violações de direitos 

o brasil teM aMpla produção artística e cultural relacionada ao 
período da ditadura Militar – tão rica, na realidade, que causa espanto 
a ausência de artistas na coMissão da verdade
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humanos praticadas pelos grupos que 
os enfrentaram. Na África do Sul, o 
então presidente Thabo Mbeki acu-
sou a Comissão da Verdade de tentar 
criminalizar as lutas populares contra 
o apartheid, por conta das investiga-
ções que ela realizou contra a “Lança 
da Nação”, ala armada de seu partido, 
o Congresso Nacional Africano.

O debate argentino sobre a “teoria 
dos dois demônios” exemplifica es-
sas controvérsias. Nessa perspectiva, a 
sociedade da Argentina foi vítima de 
duas fontes de violência organizada: o 
aparato repressivo da ditadura militar 
de 1976-1983 e os grupos armados 
da esquerda, como Montoneros e 
ERP, que agiam em grande escala no 
início da década de 1970. Ambas as 
vertentes seriam culpadas pelo cará-
ter sanguinário dos anos de chumbo 
e deveriam ser repudiadas e punidas 
pelo que aconteceu.

A hipótese dos “dois demônios” tem 
sido refutada por muitos intelectuais 
argentinos, que afirmam não ser pos-
sível estabelecer a equivalência entre 
a política sistemática de extermínio 
executada pelo Estado e as atrocida-
des praticadas pela esquerda armada. 
Ambas devem ser condenadas, mas se 
estabelecendo as responsabilidades 
de cada ator político com respeito à 
escala de seus atos.8

A verdade não tem só os dois lados 
das ditaduras e de seus oponentes 
armados. É visão limitada considerar 
que os regimes autoritários prejudi-

 
8. Sarlo 2011: 184-189; Jaunarena 2011: 44-46.

caram somente, ou principalmente, 
os atores políticos que se enfrenta-
ram de armas na mão, e ignorar as 
vítimas mais numerosas que tiveram 
seus direitos e liberdades restritos, in-
dependentemente de terem sido pre-
sos, torturados ou exilados. O país 
como um todo perdeu, pela ausência 
do debate público sobre seus proble-
mas. As perspectivas da verdade são 
mais amplas, tão numerosas quanto 
os habitantes de cada sociedade. O 
critério de sucesso de uma Comis-
são dedicada à memória histórica é a 
quantidade de debates capaz de pro-
vocar, questionamentos que irá suscitar, 
versões antagônicas e contraditórias 
que despertará. A democracia é um 
regime político polifônico. 

São bem-vindas iniciativas como a 
do Clube Naval do Brasil, que anunciou 
a criação de sua própria Comissão da 
Verdade, para confrontar com a do 
governo federal. Ela supre a lacuna 
provocada pela ausência de militares 
no órgão nacional. Vale observar que 
o apoio ao regime autoritário esteve 
longe de ser unanimidade entre os 
integrantes das Forças Armadas e que 
1.498 deles sofreram punições polí-
ticas durante a ditadura, em especial 
nos meses que sucederam o golpe de 
1964 – mais do que qualquer outra 
categoria de funcionários públicos.9

Também é importante – e inovador 
no plano internacional – a decisão da 
Assembleia Legislativa de São Paulo 
de estabelecer uma Comissão da Ver-

 
9. Chirio 2012: 43.
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dade no âmbito estadual. O aparato 
repressivo em território paulista foi 
particularmente ativo, bem como o 
financiamento das grandes empre-
sas do Estado à perseguição política. 

conclusão
Em suas extraordinárias reflexões 

sobre a natureza da justiça, o filósofo 
Michael Sandel observa que nossos 
deveres, tradições e expectativas cí-
vicas são herdados das comunidades 
políticas das quais fazemos parte e 
que não existimos como indivíduos 
de modo separado dessa ampla re-
de de relacionamentos: “Orgulho e 
vergonha [do próprio país] são sen-
timentos que pressupõem uma iden-
tidade comum.”10

 
10. Sandel 2011: 288.
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Memória e identidade caminham 
lado a lado, somos aquilo do qual nos 
lembramos e a história que contamos: 
“Viver a vida é representar um papel 
em uma jornada narrativa que aspira a 
uma certa unidade ou coerência11”. A 
transição brasileira para a democracia 
foi baseada em pactos políticos frá-
geis, amparados por silêncios e es-
quecimentos que enfraquecem o país 
e privam seus cidadãos – sobretudo 
os mais jovens – de conhecimentos 
imprescindíveis sobre o passado re-
cente e as escolhas e responsabilida-
des de pessoas e instituições cruciais 
no Brasil contemporâneo.

A Comissão da Verdade brasileira 
nasce tardiamente, com menos recursos 
e poderes do que suas contrapartes 

 
11. Idem: 274.

internacionais, em particular daque-
las que existiram nos países latino-
-americanos. Ainda assim, sua cria-
ção é excelente notícia, pelo estímulo 
que certamente dará à sociedade para 
ir além, mais fundo. O processo será 
longo e por vezes doloroso e amargo, 
mas, ao fim, o que sairá será um pa-
ís melhor, mais autoconfiante em sua 
capacidade de superar seus conflitos 
políticos por meio do diálogo e do 
contraponto de opiniões e de visões 
de mundo, em vez da amnésia. 
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o pássaro
quando em voo
é apenas seta:
acerta
o pêssego das nuvens

o pássaro é mais ave
em descanso:
a hipótese do vento
às penas
sendo o seu mistério

o pássaro no entanto
é anjo
se descanso e meta
se confundem
no susto:

o pássaro e sua missão.

e o Pássaro
o anjo
CaCá Diegues
Cineasta

carlosdiegues@luzmagica.com.br

Poema escrito quando Flora, filha de Cacá Diegues e renata de almeida Magalhães, 
caiu da janela e, milagrosamente, não sofreu qualquer arranhão (maio de 88). 
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sombra do Kemal  
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Muito antes
Ao longo do tempo, dos 
confins da Ásia, espalharam-se 
pelo mundo antigo diferentes 
ramos do povo turco. Os 
kipshack, danishmend, seldjuk, 
quirguizes, karamanianos, 
uzbeques, turcomanos, uigurs, 
otomanos e, para terminar, 
acrescentamos um vasto etc. 
As tribos turcas, que andavam 
de cá para acolá, nômades 
empedernidos, empregaram-se 
como mercenários prestando 
serviço em prol de todos aqueles 
que pudessem pagar. Belicosos e 
atrevidos, combatiam montados 
em cavalos pequenos, à moda 
da estepe, manejando mortais 
arcos compósitos. Foram 
empregados pelos califados 
árabes, pelos basileus bizantinos 
e os cruzados francos, quando 
estes estabeleceram seus 
potentados no Oriente Médio, 
e curvavam-se à necessidade 
de contar sempre com alguns 

esquadrões de cavalaria ligeira, 
denominados “turcopolos”. 

Não tardou para que os sultões 
e khans dos turcos ensaiassem 
carreiras solo. Abandonando 
o vaivém nômade, instalaram-
se em territórios nas orlas do 
mar Negro e do Mediterrâneo, 
constituindo Estados próprios. 
A maioria dos turcos 
abandonou seus antigos 
cultos religiosos tradicionais 
e adotou o Islã sunita. 
Tomados pela empolgação 
dos recém-convertidos, 
adicionaram sangue novo à 
religião abraçando com fervor 
a condição de defensores da 
fé. Logo os califas árabes e os 
líderes da Pérsia sujeitaram-
se à tutela militar dos sultões 
turcos. Estes não se quedaram 
inertes em relação aos 
cristãos. O vetusto Império 
Bizantino sentiu o tranco do 
poderio militar dos turcos 
de Seldjuk em Manzikert, 

no ano de 1071, quando o 
sultão Alp Arslan liquidou 
completamente um exército 
imperial na Anatólia. Desde 
então, acelerou-se o processo 
de modificação demográfica 
da Anatólia em favor dos 
turcos. As tribos foram se 
espalhando, arrebatando as 
antigas cidades e mudando 
seus nomes. Quebraram 
imagens, gregas ou cristãs, 
queimando ícones ortodoxos, 
convertendo igrejas orientais 
em mesquitas e ergueram nos 
flancos dos prédios sagrados 
esguios minaretes. Apagavam 
os vestígios dos povos de 
antanho, fazendo da península 
um mundo completamente 
turco. Os gregos persistiram 
dominando cidades no litoral 
do Mediterrâneo. Porém, nem 
isso seria para sempre. 

Os pontentados liderados 
por diferentes tribos turcas se 
sucederam na Anatólia, até 

EPIFANIA
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que, em meados do século 
XIII, ocorreu a ascensão 
meteórica dos turcos otomanos 
liderados pelo clã Osmanli. 
A escalada para o poder dos 
otomanos foi rápida, porém 
não isenta de contratempos e 
percalços. O pior deles deu-
se em 1402, quando a Horda 
de Ouro liderada pelo líder 
turco-mongol Timur Khan – 
conhecido por nós, falantes 
da língua portuguesa, como 
Tamerlão – adentrou a Ásia 
Menor e desafiou o poderio 
do sultão Bayezid I Osmanli. 
O sultão reuniu seu exército 
sentindo muita confiança, 
pois seus guerreiros eram 
experimentados e haviam 
obtido alguns bons sucessos 
combatendo na Europa. 
Porém, a Horda de Ouro 
liquidou as tropas otomanas 
na Batalha de Ancara e, 
como a cereja que coroou a 
catástrofe, o próprio Bayezid 
foi capturado. 

Tamerlão concebeu um 
modo peculiar de hospedar 
seu prisioneiro ilustre. 
Ordenou que seus ferreiros 
manufaturassem uma pequena 
gaiola de ferro que pudesse, 
por meio de uma corrente, 
ser suspensa até o alto de suas 
tendas ou nos tetos abobadados 

de seus palácios. Durante os 
festins, leituras de poesia, 
recepção de embaixadores 
e banquetes, o Khan 
considerava indispensável 
a presença de Bayezid, 
devidamente engaiolado, 
balouçando sobre as cabeças 
dos convivas. O sultão veio 
a falecer no ano seguinte, 
1403, e os criados de Tamerlão 
deram um sumiço no corpo e 
na gaiola. 

Pouco tempo depois, com 
a morte de Tamerlão Khan, 
o poder da Horda de Ouro 
desvaneceu, permitindo que 
os otomanos lambessem suas 
feridas, empossassem um 
novo sultão e reiniciassem sua 
senda imperial. 

anteontem
Istambul, que já foi 
Constantinopla, é, desde o 
século XV, tão turca quanto 
um kebab. Mehmet II, sultão 
da dinastia turco-otomana dos 
Osmanlis, precipitou-se contra 
a cidade com todo o poderio 
militar que logrou amealhar. 
Os historiadores, quando 
tentam ser fiéis ao realismo, 
costumam ser modestos nos 
números, nos tamanhos, nas 

magnitudes. O sultão não 
sitiou a cidade dos últimos 
césares com um milhão de 
homens, como dizem os 
cronistas antigos. Oitenta mil 
soldados – o número realista – 
estava de bom tamanho. 

Dentre eles, perfilavam os 
janízaros, escravos soldados 
do sultão, que formavam a 
elite do exército; os spahis, 
isto é, a cavalaria turca 
sustentada por “feudos” 
na Ásia Menor; os azaps, 
recrutados entre as populações 
turcas tornadas camponesas 
da Anatólia; os bashi-bazouks, 
muçulmanos devotos prontos 
para o martírio; além de 
uma multidão de escravos e 
voluntários, gente maltrapilha 
que seguiu o exército nutrindo 
expectativas quanto a um 
belo saque, ou a obtenção de 
um lote para começar vida 
nova na cidade. O sultão 
tinha consigo também uma 
esquadra respeitável e potente 
artilharia de sítio. Montou 
um cerco total. Nem mesmo 
os eternos gatos vadios de 
Constantinopla, ardilosos 
como um Ulisses de Homero, 
seriam capazes de encontrar 
uma brecha no anel mortal 
que se fechava sobre a cidade. 
Para eles, o jeito foi procurar 
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esconderijos seguros para 
escapar dos panelões dos 
sitiados no momento em que 
o desespero da fome apertasse, 
situação que invariavelmente 
convertia carne de felino em 
petisco muito apreciado. 

Constantinopla, nos tempos 
do cerco otomano, 1453, 
exibia sinais de veemente 
decadência. A população 
da cidade diminuíra, 
bairros inteiros se achavam 
abandonados, matagal tomava 
conta dos terrenos e muitas 
casas estavam em petição de 
miséria. Cidades possuem 
personalidade e opinião. 
Constantinopla foi erguida 
para ser a capital orgulhosa 
de um poderoso império. A 
Segunda Roma é a guardiã do 
estreito do Bósforo e do mar 
de Mármara, é a ponte entre 
a Europa e a Ásia. Habituada 
a ser festejada e reverenciada 
em todo o Velho Mundo, 
convivia muito mal com sua 
decadência. Os romanos 
fundadores haviam se tornado 
fantasmas, e os gregos, 
herdeiros do império do 
Oriente, perderam seu brilho 
e degradaram-se à condição 
de sombra. Constantinopla 
lembrava-se do luxo e da 
pompa imperial. As cidades 

nada esquecem. Não ficaria 
surpreso ao perceber que 
Constantinopla, do alto 
de suas torres e paredões, 
lançasse olhares lânguidos e 
convidativos na direção do 
sultão que a sitiava. 

Convém lembrar que as 
cidades, especialmente as 
mais antigas, nunca traem de 
véspera. A primeira traição 
é sempre maquinada pelos 
seus moradores. Os gregos, ao 
perderem a pompa imperial, 
descuidaram da cidade. 
Constantinopla, que nada 
queria saber quanto a cenários 
geopolíticos, só atentava para 
a sua condição. Quando a 
metrópole finalmente caiu nas 
mãos dos atacantes, Mehmet 
II providenciou para que 
a cidade fosse repovoada. 
Distribuiu lotes entre artesãos 
e mercadores. Convocou 
arquitetos para a construção 
de palácios, quiosques e 
mesquitas. Trouxe para junto 
de si seus paxás (pashas), 
beis (beys), beyler-beys, agás 
(agas) e mulás (mulahs). 
Estimulou que as ordens de 
dervixes se instalassem na 
cidade. Ao tornar-se Istambul, 
Constantinopla alegremente 
trocou o manto púrpura 
desbotado e puído do império 

fantasma pelas vestes de seda 
das odaliscas do harém. Os 
turcos reconstruíram as casas, 
recauchutaram as muralhas 
e enfeitaram o chão de suas 
moradas com deslumbrantes 
tapetes. Abriram bazares 
onde de tudo se encontrava e 
absolutamente tudo podia ser 
mercadejado. Constantinopla, 
trajando sua roupa nova de 
Istambul, sorriu enamorada. 

hoje
Os turcos continuam senhores 
de Istambul e aboletados 
nos estreitos. E não exibem 
qualquer intenção de desistir 
do lugar. Passeando pela 
cidade, percebi a bandeira 
encarnada com o crescente e a 
estrela branca por toda a parte. 
A metrópole parece mais turca 
do que nunca, e os estreitos 
também. Ao visitar Istambul, 
é impossível deixar de admirar 
a beleza e meditar um pouco 
acerca do significado histórico 
daqueles mares que estão por 
toda a parte, aprisionados 
pelos estreitos. A Convenção 
de Montreux, de 1936, confere 
a soberania sobre os estreitos 
do Bósforo e do Dardanelos à 
República da Turquia. Desde 
então, os turcos voltaram a 

EPIFANIA
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ter autorização para fortificar 
a área. A República não tem 
o direito de cobrar pedágio 
aos navios que cruzam os 
estreitos, mas as embarcações 
devem contratar práticos 
de navegação turcos para 
atravessar com segurança. Em 
1982, foi incluída uma emenda 
que autoriza o governo turco, 
a seu talante, fechar o acesso 
aos estreitos a navios de guerra 
em tempos de guerra ou paz. 
A Convenção das Nações 
Unidas Sobre o Direito do 
Mar, que entrou em vigor 
no ano de 1994, reconhece 
os princípios de Montreux – 
embora países como Rússia, 
Romênia, Bulgária, Grécia, 
Ucrânia e Chipre apresentem 
algumas objeções. Nada indica 
que os turcos prestem qualquer 
atenção a tais incômodos 
sentidos pelos seus inimigos 
ancestrais. Afinal, a Turquia 
está para os estreitos assim 

como os ingleses estão para 
Gibraltar. Diz a lenda que os 
súditos britânicos abandonarão 
a ilha de Gibraltar só no dia 
em que os macacos que lá 
residem forem embora. O 
mesmo pode-se dizer dos 
turcos. Só desistirão da posse 
dos estreitos no dia em que 
os gatos vadios abandonarem 
Istambul. 

Estive em Istambul no mês 
de abril, época em que 
australianos e neozelandeses 
celebram o “Anzac Day” 
– mais precisamente, o dia 
25 de abril. Anzac significa 
Australian and New Zealand 
Army Corps. Os australianos 
e neozelandeses combateram 
fielmente pelo Império 
Britânico nas duas guerras 
mundiais. Durante a Primeira 
Guerra Mundial – 1914 a 1918 
–, destacaram-se na Campanha 
de Gallipoli. 

ainda ontem
A península de Gallipoli 
situa-se na boca do estreito 
de Dardanelos, na face norte, 
muito próximo a Istambul. 
Ao se depararem com o 
impasse na Frente Ocidental e 
a surra que o exército alemão 
aplicava nos russos no Leste, 
os ingleses imaginaram um 
plano para vencer a guerra 
por meio de uma “abordagem 
indireta”. Em vez de quebrar 
os queixos contra os “hunos” 
entrincheirados, imaginaram 
que deviam atacar a “barriga 
mole” dos Impérios Centrais, 
isto é, os turcos. Winston 
Churchill, à época Primeiro 
Lorde do Almirantado, foi um 
dos maiores entusiastas do 
plano. 

Assim, nos dias 24 e 25 de abril 
de 1915, após as frotas anglo-
francesas combinadas terem 
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tentado calar as baterias de 
costa do inimigo, tropas Anzac, 
britânicas e francesas iniciaram 
seu desembarque em Gallipoli. 
Os turcos foram apanhados 
de surpresa e a campanha era 
para ser um passeio à beira-
mar para os aliados. Contudo, 
os planejadores da empreitada 
subestimaram gravemente o 
adversário em dois importantes 
quesitos: primeiro, quando se 
tratava de defender os estreitos 
e sua cidade de Istambul, os 
turcos, definitivamente, eram 
osso duro de roer; segundo, 
quis a sorte que, liderando a 
defesa na área mais vulnerável 
da linha turca, estivesse o 
sujeito que demonstrou ser a 
carne de pescoço mais dura 
do Oriente Próximo daquela 
época: o coronel Mustafá 
Kemal. 

Mustafá era de família 
fortemente turca, mas nasceu 
em Salônica, cidade da 
Macedônia grega, no ano 
de 1881. Um caso típico 
da territorialidade muito 
peculiar dos velhos impérios 
multiétnicos de antanho. A 
Macedônia era uma província 
do Império Otomano e 
o pai de Mustafá era um 
funcionário público a serviço 
do governo do sultão naquelas 

plagas. Todos eram súditos 
do império, mas socialmente 
viviam separados dentro suas 
respectivas comunidades 
religiosas espalhadas pelo 
território otomano. A família 
de Mustafá era turca e 
muçulmana sunita e súdita 
do império, assim como as 
comunidades dos cristãos 
armênios, cristãos ortodoxos 
gregos, muçulmanos xiitas, 
cristãos assírios, cristãos 
nestorianos, judeus, e aqui 
acrescentamos mais um vasto 
etc. 

Afinal, ao longo das eras, 
os títulos sonoros que 
acompanhavam o sultão 
deixam bem claro este ponto. 
O sultão, além de ser “a 
sombra de Alá na face da 
terra, o comandante dos 
valentes, o defensor da fé, o 
guardião da Sublime Porta, o 
rei de Jerusalém, o protetor 
dos Lugares Santos de Meca 
e Medina” – mais um etc. – 
era também “o refúgios dos 
povos”. 

Mas na época de Mustafá, 
os sonoros títulos do sultão 
eram desdenhados até pelos 
felinos de Istambul. O 
Império Otomano vivia em 
franco declínio que já durava 

100 anos. Merecera o triste 
apelido de “o homem doente 
da Europa”. Mustafá seguiu a 
carreira militar com afinco. As 
disciplinas do exército não o 
assustavam e, mais do que tudo 
na vida, Mustafá gostava de 
mandar nos outros. Claro que, 
como militar profissional, devia 
igualmente obedecer ordens 
de seus superiores. Mas para 
Mustafá, a condição de oficial 
subalterno era temporária 
e fazia parte dos “ossos do 
ofício”. Apreciava muito mais 
pavonear-se pelas ruas das 
cidades e nas recepções sociais 
envergando vistoso uniforme, 
coalhado de merecidas 
condecorações, luvas alvas e 
botas impecavelmente polidas. 
Mustafá era vaidoso como um 
galã de novela. 

Seu temperamento e suas 
opiniões foram afetados 
intensamente pela decadência 
que corroía os alicerces do 
Império. Ao mesmo tempo 
que era um admirador do 
dinamismo das sociedades 
ocidentais, Mustafá cultivava 
um vívido desprezo por tudo 
aquilo que era “oriental”. Para 
ele, o mundo muçulmano 
coletivamente sentara-
se à beira da calçada e, 
preguiçosamente, nada mais 
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fazia a não ser fumar narguilé 
enquanto esperava o tempo 
passar. Qualquer tentativa 
de mudança era paralisada 
pela indolência e pela prisão 
sagrada representada pela 
religião islâmica, guarnecida 
por carcereiros que jamais 
descuidavam da vigilância, 
os mulás conservadores. 
O ódio de Mustafá a tudo 
aquilo que considerava como 
o tradicionalismo oriental 
atingia até o singelo fez, 
chapéu universalmente usado 
por burocratas, militares 
e dignatários do Império 
Otomano. 

Desde 1908, ocupavam o 
poder do Império um grupo 
de oficiais do exército e 
seus aliados, apelidados 
de “Jovens Turcos”. Seu 
movimento político, o Comitê 
para a União e o Progresso, 
visava manter a integridade 
do Império Otomano 

modernizando-o dentro dos 
padrões ocidentais. O sultão 
continuava sendo o detentor 
formal do governo, mas era 
completamente tutelado pelos 
Jovens Turcos. Aparentemente 
a plataforma dos reformadores 
deveria agradar às preferências 
ocidentais de Mustafá. Este, 
porém, nunca foi próximo 
dos Jovens Turcos e não 
apreciava nem um pouco 
suas manifestas inclinações 
germanófilas. Mustafá era 
muito atento ao poderio 
britânico. Nada no mundo 
era mais ameaçador do 
que a Marinha Real em 
sua capacidade de projetar 
poder em qualquer lugar do 
mundo e, assim, contestar 
o domínio otomano sobre 
os estreitos. Mustafá era 
também um apaixonado 
pela cultura francesa. Falava 
o francês como se fosse um 
parisiense e um de seus 
entretenimentos favoritos era a 

leitura de romances e folhetins 
produzidos naquele país. 

A implicância com o 
Oriente era refletida no 
comportamento de Mustafá 
ao longo de toda a sua 
vida. Jamais foi religioso, 
e duvidamos que sequer 
possuísse um tapete de oração. 
Era mulherengo contumaz, 
daqueles que não dispensavam 
frequentar assiduamente 
lupanares em busca da 
companhia de meninas do 
tipo daquelas que Toulouse 
Lautrec também apreciava 
e pintara em cores alegres. 
Bebia como um peixe. Além 
dos vinhos e do champanhe, 
tinha o hábito de regar as 
reuniões políticas que varavam 
a madrugada com a forte 
aguardente turca, o raki. 
Fumante inveterado, alternava 
o consumo de cigarros e 
charutos a cada momento em 
que estava acordado. Na época 
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em que liderava o movimento 
nacionalista em Ancara, 
comentou a reportagem de um 
jornalista francês que dizia que 
a Turquia era governada por 
um beberrão, um surdo – seu 
companheiro de lutas, Ismet 
paxá e trezentos surdos-mudos 
– os membros da Assembleia 
Nacional. Mustafá reagiu 
contrariado: “Este homem está 
errado. A Turquia é governada 
apenas pelo beberrão.” 

Mustafá, ao que tudo indicava, 
era um poço de vícios. Mas 
na verdade exibia virtudes 
também, exclusivamente 
aquelas que lhe interessavam. 
Tinha uma inteligência 
arguta e seu discurso era 
muito bem articulado. 
Era ao mesmo tempo um 
interessante proseador e um 
sujeito que, de forma concisa 
e imperiosa, despachava suas 
ordens de modo que não 
houvesse dúvidas quanto 
aos seus propósitos. De sua 
pessoa emanava uma aura de 
autoridade quase irresistível. 
Estudara com denodo a arte 
da guerra, o que, em termos 
profissionais, contribuíra 
para fazer dele um oficial 
muito acima da média. 
Vários de seus superiores não 
gostavam dele pessoalmente 

– Mustafá era arrogante 
desde o berçário, com um 
comportamento que beirava 
a insubordinação – mas lhe 
depositavam total confiança 
em matérias concernentes ao 
serviço. Seus subordinados 
geralmente apreciavam 
servir sob suas ordens, 
especialmente em tempos 
de guerra. Mustafá passava 
uma permanente sensação 
de que sabia o que estava 
fazendo, o que, sob o fogo 
do combate, trata-se de algo 
assaz reconfortante. Sempre 
liderava nas proximidades do 
front, abdicando manter seu 
quartel-general em confortáveis 
mansões a quilômetros de 
distância da refrega, um 
hábito cultivado pela maioria 
dos generais da Primeira 
Guerra Mundial. A visão do 
comandante perambulando 
pela linha de frente, correndo 
os riscos inerentes à batalha, 
amealhava o respeito e o 
apreço da soldadesca. Mustafá 
sentiu-se muito contrariado 
quando, ao entrar na Grande 
Guerra em 1915, os otomanos, 
sob os auspícios dos Jovens 
Turcos, aderiram à aliança 
com os Impérios Centrais. 
Não acreditava na vitória, mas 
como militar tinha de cumprir 
seu dever. 

Na Campanha de Gallipoli, 
Mustafá, no posto de tenente-
coronel, comandava a 19ª 
Divisão de Infantaria. Sua 
unidade foi transferida para 
área ocupando uma parte 
crucial da frente. Enquanto os 
aliados desembarcavam nas 
praias, os turcos fortificavam-
se no alto dos penhascos 
que se precipitavam por 
toda a parte. De um lado, a 
coragem suicida dos atacantes, 
especialmente dos Anzacs, em 
tentar galgar os penhascos e 
assaltar as posições do inimigo. 
Do outro lado, a persistência 
tenaz dos infantes turcos, que 
mantiveram suas trincheiras a 
despeito do fogo da artilharia 
naval, da fome, da sede e da 
morte que os rodeava. Nas 
posições confiadas à 19ª, 
Mustafá, em seu quartel-
general, comandava seus 
homens de perto. Não contente 
em rechaçar os Anzacs a fogo 
de metralhadora, fustigava-os 
com contra-ataques localizados. 

Após pagar um enorme 
tributo de sangue, os Aliados 
ordenaram a retirada. Gallipoli 
foi uma incontestável vitória 
otomana e o momento em que 
Mustafá ganhou notoriedade 
aos olhos de seus compatriotas, 
o respeito do exército e, 
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mais do que tudo, confirmou 
sobejamente tudo aquilo que 
pensava acerca de si mesmo. 

hoje 
novamente
Sentei num restaurante e 
pedi um kebab. O prato veio 
acompanhado por salada, 
uma massa pequena de trigo 
e batatas fritas. Sempre achei 
saladas insípidas. Mas os turcos 
cobrem-nas de especiarias. 
Assim, ao degustá-las, é 
possível sentir no mínimo 
quatro diferentes sabores. 
Numa mesa atrás de mim 
estava um casal de australianos 
que aproveitavam para visitar 
a cidade após as cerimônias 
do Anzac Day em Gallipoli. 
Ao ouvirem meu pedido ao 
garçom, devido ao impecável 
inglês, perguntaram de onde eu 
era. O garçom, que se virava 
para levar o pedido, parou para 
escutar a resposta. Disse que 
eu era do Brasil. O garçom 
abriu um sorriso de orelha a 
orelha e foi providenciar meu 
prato. Os australianos, bastante 
simpáticos, perguntaram se 
eu não queria compartilhar 
a mesa e conversar. Aceitei e 
começamos a trocar impressões 
sobre a cidade de Istambul, 

suas maravilhas e sobre os 
turcos. Indagaram acerca 
do que mais me chamara a 
atenção na cidade. Respondi de 
chofre: Foi o Mustafá! Quem? 
perguntaram admirados. O 
Mustafá Kemal, respondi. Ele 
está por toda a parte. 

Os australianos podem não 
saber de imediato quem 
diabos é o Mustafá, mas 
identificam claramente quando 
é mencionado o nome Kemal, 
o comandante turco da 19ª 
DI que aplicou uma dura 
carraspana em seus rapazes 
em 1915. Mais ainda se nos 
referimos a ele por meio do 
título que recebeu: Atatürk, 
o “Pai dos Turcos”. Expliquei 
que não queria ofendê-los com 
a minha resposta. Sabia que 
Kemal estava em Gallipoli 
e que eles, australianos, 
estavam ali para honrar a 
memória daqueles que haviam 
tombado na Campanha. 
Claro que respeitava isso 
– muito embora pense até 
hoje como são estranhos os 
povos que celebram derrotas. 
Evidente também que fiquei 
maravilhado ao visitar a Hagia 
Sophia, a Mesquita Azul, o 
palácio de Topkapi, o harém e 
o tesouro do sultão. Nada se 
compara à emoção que senti ao 

apreciar os acervos do museu 
de arqueologia de Istambul. 
Lá, exibidos ao público, estão 
os artefatos das diferentes 
cidades de Troia. Disse que li 
sobre Troia por toda a minha 
vida, e ao ver os objetos de 
perto, através das vitrines 
protetoras, não pude deixar de 
dizer em pensamento: “Olá, 
velhos amigos, finalmente nos 
encontramos.” 

Mas é a sombra do Mustafá que 
se projeta sobre a cidade. Ao 
percorrer o caminho que ia de 
meu hotel até a área de Sultan 
Ahmet, passei por um longo 
muro que acredito pertencer 
a uma guarnição do exército. 
Ao longo da parede, está 
permanentemente exposta uma 
galeria de grandes imagens de 
Mustafá em vários momentos 
de sua vida. O sujeito 
simplesmente adorava deixar 
se fotografar. Vislumbrei uma 
foto dele nos tempos de jovem 
oficial, usando o fez que tanto 
odiava e com as pontas dos 
bigodes viradas para cima, ao 
estilo Napoleão III; uma outra 
imagem quando comandou 
em Gallipoli – trajando farda 
de campanha, luvas negras e 
segurando o binóculo; vi ainda 
uma foto de quando liderou 
o movimento nacionalista. A 
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derrota otomana na Primeira 
Guerra Mundial quase custou 
a eliminação da nação turca. 
As potências vitoriosas 
ditaram aos turcos uma “paz 
cartaginesa” por meio do 
Tratado de Sèvres. Istambul 
foi ocupada pelo inimigo, os 
exércitos gregos invadiram 
a Trácia e o litoral da Ásia 
Menor, os turcos perigavam 
perder o controle dos estreitos. 
Sabemos que o Império 
Otomano cometeu excessos 
durante a guerra, sendo que o 
pior deles foi o massacre dos 
armênios. Mustafá, porém, 
nada queria saber sobre isso. 
Mobilizou todo o seu prestígio, 
perseverança, engenho e arte 
para salvar a nação turca. 

Cruzou os estreitos e ganhou 
a Anatólia, formando um 
movimento nacionalista 
sediado em Ancara. Uniu as 

diferentes facções turcas sob 
o seu comando, ignorou o 
governo “moloide” que, sob 
tutela Aliada, expedia ordens 
entreguistas de Istambul. 
Em curto espaço de tempo 
e de forma surpreendente, 
reergueu o exército turco, 
pontapeou os gregos de volta 
para o mar e, separadamente, 
entrou em acordo com 
as potências estrangeiras, 
primeiro com os bolcheviques 
soviéticos e depois com os 
franceses e italianos. Ato 
contínuo, arrebatou o poder 
no país inteiro, extinguiu 
a monarquia, proclamou 
a República e encerrou 
a existência do Califado. 
Reformou as instituições e a 
sociedade turca, moldando-as 
de acordo com os parâmetros 
ocidentalizados que tanto 
apreciava. Governou 
com vigorosas doses de 

autoritarismo impenitente. 
Vingou-se do tradicionalismo 
oriental proibindo o fez. 

Desde Mustafá, a disputa 
pela posse da alma turca 
continua em curso. De 
um lado, o dinamismo do 
mundo ocidental, materialista 
e capitalista. De outro, o 
islamismo, que não deixou 
de ser uma das marcas mais 
preeminentes da identidade 
turca. Tudo isso ainda se 
desenrola por lá. Tudo isso 
pode ser observado quando 
se visita Istambul, sob 
testemunho constante dos 
gatos vadios que perambulam 
livremente pela cidade, 
exibindo um ar de sempre 
eterno pouco caso. 

O articulista é professor da PUC-Rio
scalercio@link.com.br
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Um cachorro chamado

Keynes
REPLAY

e seu dono republicano
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D
ia 2 de novembro de 2011.  
O dia dos mortos. No cur-
so introdutório de econo-
mia (rotulado “Economia  

10”) da Universidade de Harvard, 
os alunos ressuscitaram um debate 
adormecido. Entregaram uma carta ao 
renomado professor Gregory Mankiw 
informando que estavam se retirando 
da sua sala de aula em protesto contra 
o conteúdo do curso que o economista 
estava lecionando. Escreveram: 

“Hoje, estamos saindo de sua aula, 
Economia 10, a fim de expressar o 
nosso descontentamento com o viés 
dado a este curso de introdução à 
economia. Estamos profundamente 
preocupados com a maneira como 
que esse viés afeta os estudantes, a 
Universidade e a sociedade em geral.”

Greg Mankiw é bastante conhecido 
(e muito admirado por inúmeros econo-
mistas brasileiros). Tem livros traduzidos 
para o português e vastamente adotados 

nos cursos de graduação de economia no 
Brasil. E muitos de seus artigos acadêmi-
cos são utilizados nos cursos de mestrado 
e doutorado. Ademais, de 2003 a 2005, 
foi presidente do Conselho de Consul-
tores Econômicos do presidente George 
Bush. Hoje, é assessor do pré-candidato 
republicano Mitt Romney à Casa Branca 
em 2012.

De volta à carta. Em seguida, o 
texto dos estudantes explicita o viés 
mencionado: “Não há justificativa para 
a apresentação de teorias econômicas de 
Adam Smith como sendo mais essenciais 
ou básicas do que, por exemplo, a teoria 
keynesiana.”

Segundo os estudantes, o curso teria 
a tendência de valorizar a teoria da “mão 
invisível” do mercado, a ideia fundamen-
tal do pensamento smithiano, em detri-
mento das visões que valorizariam o pa-
pel do Estado, a concepção keynesiana, 
como promotor do equilíbrio econômico 
e do bem-estar social. Aparentemente, 
os alunos têm razão. Cursos de introdu-
ção à economia devem apresentar uma 

visão ampla da teoria, mostrando que 
existem diversas possibilidades de leitura 
da realidade econômica. Embora jovens, 
os alunos sabem as consequências de 
cursos tendenciosos:

“Graduados de Harvard jogam um 
papel importante nas instituições 
financeiras e na definição de políti-
cas públicas em todo o mundo. Se 
Harvard não equipar seus alunos 
com uma compreensão ampla e 
crítica da economia, é provável que 
suas ações prejudiquem o sistema 
financeiro global. A prova disso são 
os últimos cinco anos de turbulência 
econômica.”

Os alunos não se retiraram da sala 
de aula para voltar para casa. Foram 
para as ruas. 

“Estamos saindo hoje para nos jun-
tar a uma ampla marcha em Boston 
para protestar contra a mercantiliza-
ção do ensino superior, que é parte 

João Sicsú
Economista
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do movimento global “Occupy”. Já 
que a natureza viesada do curso 
Economia 10 simboliza e contribui 
para a crescente desigualdade 
econômica nos Estados Unidos, 
nós estamos saindo da aula de hoje 
tanto para protestar contra a sua 
discussão inadequada da teoria eco-
nômica básica, como para emprestar 
o nosso apoio a um movimento que 
está mudando o discurso americano 
sobre injustiça econômica.”

Mankiw, depois de um mês do ocorri-
do, se pronunciou em sua coluna do New 
York Times de 3 dezembro de 2011. No 
artigo, argumenta, como esperado, em 
defesa do seu curso e da sua trajetória 
profissional. Vale a pena mencionar o 
argumento central do seu texto: 

”... minha (...) reação foi de tristeza 
ao perceber como mal informados 
parecem estar os manifestantes de 
Harvard. Tal como acontece com 
grande parte do movimento “Oc-
cupy” por todo o país, suas queixas 
me parecem ser um apanhado de 
platitudes anti-establishment sem 
uma análise realística ou claras 
prescrições de política.”

A resposta de Mankiw é arrogante: 
desqualifica seus alunos. Manifestariam 
porque estariam mal informados. Para 
o professor, seria óbvio: alunos bem 
informados não se rebelam. Em outras 
palavras: manifestação é coisa de igno-
rante. Seu diagnóstico se estende aos 
manifestantes do movimento “Occupy”. 

A falta de sensibilidade social de 
Mankiw impede que reconheça que, em 
qualquer movimento contestatório, ao 
longo da história e mundo afora, mani-
festantes expressam fundamentalmente 
insatisfação e vontade de mudança, 
muitas vezes de forma confusa e difusa. 
Movimentos contestatórios são movi-
mentos de negação do que existe e não 
movimentos de construção de algo novo. 

O que Mankiw espera dos desalen-
tados que ocuparam Wall Street? Espera 
que saibam as causas da desigualdade 
social americana? O que Mankiw espera 
de seus alunos do curso de introdução 
à economia? Espera que saibam as di-

ferenças entre as diversas correntes de 
pensamento econômico?

Eles não saberiam responder a 
essas perguntas. Mas são pessoas que 
carregam valorosos sentimentos de 
transformação. A história bem-sucedida 
para os povos do mundo inteiro sempre 
foi feita pelos rebeldes, contrariados, 
descontentes, revoltados, e desgostosos. 
São sentimentos dessa natureza que 
provocam as grandes mudanças sociais, 
que ocorreram pela via eleitoral ou pela 
via revolucionária.

Em Harvard, houve debate intenso 
na internet sobre o ocorrido na sala do 
professor Mankiw. Mais de 200 posta-
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gens. Os defensores do professor men-
cionaram que não poderia ter havido viés 
na condução do curso, já que Mankiw é 
um keynesiano: “Tem até um cachorro 
border terrier chamado Keynes.”

Se Mankiw é um keynesiano, pensa-
ria o cidadão bem informado, ele segue 
em algum grau as ideias do economista 
inglês, falecido em 1946. A ideia central 
do pensamento de John Maynard Key-
nes é que as economias devem operar 
em pleno emprego com estabilidade 
macroeconômica. Keynes não acreditava 
que a força do mercado por si só seria 
capaz de levar a economia para esta 
situação desejável. 

A existência de incertezas, dúvidas 
em relação ao futuro desconhecido, 
paralisaria as decisões de investimento 
em máquinas e equipamentos capaz de 
gerar empregos. Empresários precisam 
de uma forte crença de que haverá 
demanda pelos produtos que são pro-
duzidos “hoje”, mas que serão vendidos 
“amanhã”. Na falta desse humor otimis-
ta, paralisam suas atividades... gerando 
desemprego.

Para Keynes, o Estado é a entidade 
redutora de incertezas na economia. Para 
tanto, poderia utilizar diversas políticas, 
procedimentos, regras e programas. 
Por exemplo, poderia construir escolas, 
hospitais e infraestrutura, o que geraria 
empregos e um ambiente de consumo 
que estimularia empresários a investirem 
em novas fábricas, o que geraria mais 
empregos.

Na visão de Keynes, a economia capi-
talista é inerentemente incerta. Seu futuro 
não pode ser desvendado no presente. 

Mas o Estado existe, pode e deve ser 
utilizado para formar convicções positivas 
acerca do futuro. A economia capitalista 
realiza “profecias” coletivas: quando 
muitos acreditam que o futuro será desas-
troso, poupam para se precaver, e o futuro 
confirma as profecias negativas; quando 
muitos acreditam que o futuro será prós-
pero, investem no mundo real, e o futuro 
confirma as expectativas otimistas.

Para Keynes, indivíduos são racio-
nais. Tomam decisões de acordo com 
suas expectativas em relação ao futuro. 
Suas decisões produzem resultados reais: 
emprego e renda. O Estado tem o papel 
de, ao reduzir incertezas, estimular de-
cisões que possam gerar mais empregos 
e mais renda.

São essas razões que levaram Keynes 
a valorizar o papel do Estado na sociedade 
capitalista. Keynes não acreditava que 
a simples competição sem regras entre 
indivíduos e empresas poderia gerar um 
estado de bem-estar e justiça social. Em 
um mundo concorrencial e sem regras, era 
esperado que a sociedade incorresse em 
alguma perda porque, em uma disputa, 
sempre ocorrem custos. E, ademais, era 
esperado que desaparecessem os meno-
res simplesmente porque são menores. 

Em 1926, Keynes escreveu:

“Se levarmos a sério o bem-estar das 
girafas, não devemos menosprezar 
o sofrimento daquelas de pescoços 
mais curtos, que morrem de fome, 
ou as folhas doces que caem no chão 
e são pisadas na luta ou a supera-
limentação daquelas de pescoços 
compridos.”

Inúmeras interpretações foram cons-
truídas a partir das ideias do economista 
inglês. Uma das mais curiosas é exata-
mente a escola de pensamento da qual 
Mankiw é “sócio fundador”: o novo-
-keynesianismo.

Essa escola faz lembrar um episódio 
lamentável da história brasileira, pelo 
menos em um aspecto específico. Du-
rante os anos de prisões, perseguições e 
mortes da ditadura militar (1964-1985), 
os torturadores adotavam os nomes 
de guerra dos torturados que não co-
laboravam. Adotavam seus codinomes 
como resultado de sentimentos de ódio 
e respeito.

M
ankiw rejeita com ve-
emência as ideias de 
Keynes, mas adotou o 
rótulo de novo-keyne-

siano em homenagem ao maior conjunto 
de ideias a que se opõe. Mankiw é um 
anti-keynesiano. As palavras de Mankiw 
contra Keynes são intelectualmente violen-
tas e debochadas. O perfil de Mankiw se 
encaixa no republicanismo americano de 
George W. Bush sem causar desconforto.

Mankiw deveria ter respondido no seu 
artigo publicado no New York Times aos 
seus alunos rebeldes que, de fato, não 
recomenda a leitura das obras de John 
Maynard Keynes. Em artigo acadêmico, 
de 1992, escreveu: “...pode-se pensar 
que ler Keynes é uma parte importante do 
modo keynesiano de fazer teoria. De fato, 
exatamente o oposto é o verdadeiro.” 

Justificou sua (não) recomendação 
afirmando que está empenhado em 
“explicar o mundo e não em esclarecer 
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O professor americano  
de economia  

“bem-sucedido” tem uma 
tarefa importante: formar 
quadros para reproduzir 
suas ideias dentro das 

universidades, nos meios 
de comunicação e no 

interior do

REPLAY

Finalizou: “Nós estamos numa posição 
melhor do que a de Keynes para entender 
como funciona a economia.”

Havia ainda uma informação no texto 
de Mankiw publicado no New York Times 
que não foi debatida. Talvez não tenha 
sido debatida porque não faz parte da 
pauta econômica. Ou talvez não tenha sido 
debatida porque não causou desconforto 
ao cidadão americano. Informou Mankiw:

os pontos de vista de um homem espe-
cífico”. Ele justificou por que considera 
dispensável a leitura da principal obra de 
Keynes, a Teoria Geral do Emprego, do 
Juro e da Moeda, publicada em 1936:

“A Teoria Geral é um livro obscuro: 
não tenho certeza se mesmo Keynes 
sabia exatamente o que realmente 
queria dizer. Ademais, depois de 

50 anos de progresso da ciência 
econômica, a Teoria Geral é um livro 
desatualizado.”

E concluiu de forma debochada, 
expressando seu desprezo pela leitura de 
uma obra clássica da ciência econômica: 
“Se a economia novo-keynesiana não é 
uma verdadeira representação das posi-
ções de Keynes, tanto pior para Keynes.” 

governo
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“A administração da universidade, 
que tinha ouvido falar sobre o pla-
nejamento do protesto, enviou vários 
policiais, como medida de precaução, 
para sentar na minha classe no dia 
[da manifestação]. Felimente, eles 
não foram necessários.”

As turmas nesses cursos introdutórios 
das grandes universidades americanas 
possuem centenas de estudantes e são 
lecionados em auditórios. Os alunos não 
são capazes de reconhecer todos os seus 
colegas. Assim, é fácil infiltrar policiais 
em uma sala de aula. 

O espaço físico de uma sala em aula 
pertence somente aos professores e 
alunos. Mas Mankiw foi informado de 
que policiais estavam dentro da sua sala 
de aula. Inacreditável: uma força policial 
dentro da sala de aula “como medida de 
precaução” contra as consequências de 
leitura de uma carta estudantil. 

A saída de aula dos alunos de Mankiw 
foi filmada e está disponível no YouTube: 
uma saída tranquila, um protesto pacífico. 
Mas sem dúvida: o dono do cachorro 
chamado Keynes somente poderia ser 
republicano (!!!), para aceitar a presença 
da polícia em “território acadêmico”.

O
ocorrido na sala de aula de  
Greg Mankiw é apenas um 
sinal, um pequeno sinal, 
do  comprometimento da 

vida acadêmica americana na área de 
economia com interesses que não são 
científicos. A vida acadêmica americana 
na área de economia, salvo raras exce-
ções, é anti-keynesiana, tem alma repu-

blicana e mantém relações simbióticas 
com Wall Street. 

Os economistas acadêmicos ame-
ricanos criaram, a partir dos anos 
1980, um modelo profissional que, 
infelizmente, tem sido copiado fora 
dos Estados Unidos. O roteiro proposto 
aos estudantes de pós-graduação e 
aos jovens professores de economia é 
conhecido. Deve-se buscar publicar ar-
tigos científicos nas mais conceituadas 
revistas. Contudo, o que é considerado 
“conceituadas” depende de um peque-
no grupo de professores de Harvard, 
Columbia, MIT e outras poucas. Temas 
e métodos relevantes são estabelecidos 
por este pequeno grupo. O que não está 
alinhado é rejeitado. 

O pesquisador bem-sucedido ganha 
espaço nos meios de comunicação para 
divulgar suas pesquisas e para comentar 
o desempenho da economia. Como seus 
comentários são amigáveis ao sistema 
financeiro, são contratados para fazer 
pesquisas para bancos e compor seus 
conselhos de administração.

Os salários que recebem nas univer-
sidades passam a compor uma pequena 
parte das suas remunerações. Enrique-
cem, passam a ter patrimônios superiores 
a uma ou duas dezenas de milhões de 
dólares. Contudo, não podem largar as 
universidades, já que precisam do rótulo 
de “professor, pesquisador... de Harvard” 
para compor a sua imagem pública de 
estudioso, cientista e não comprometido 
com interesses específicos. Falam nas 
TVs, na qualidade de analistas isentos; 
possuem colunas nos principais jornais, 
mas assinam seus artigos como profes-

sores – não como consultores do sistema 
financeiro. 

Reproduzem em sala de aula as 
ideias que divulgam em suas pesquisas 
e nos meios de comunicação. Afinal, suas 
fontes pagadoras são anti-keynesianas 
porque não desejam ser reguladas. Suas 
fontes pagadoras têm força política para 
nomear membros da equipe econômica 
governamental – seja democrata, seja 
republicana. Suas fontes pagadoras 
colocam bilhões de dólares nas mãos de 
candidatos e lobistas. 

O professor americano de econo-
mia “bem-sucedido” tem, ainda, uma 
tarefa importante: formar quadros para 
trabalhar no sistema financeiro e para 
reproduzir suas ideias dentro das uni-
versidades, nos meios de comunicação 
e no interior do governo. Ao longo de 
décadas foi formada uma rede social e 
profissional que remunera com valores 
exorbitantes executivos de bancos, pro-
fessores e jornalistas econômicos.

Todos são muito bem pagos para 
realizar palestras, para manter suas 
posições estratégicas nas universidades, 
para escrever pequenos artigos e para 
participar de conselhos de adminis-
tração de bancos. Neste mundo não 
existe isenção, só existe alinhamento. O 
evento corrido em Harvard, na sala de 
Mankiw, faz parte desse imbróglio em 
que o interesse científico coletivo cedeu 
lugar ao interesse de enriquecimento de 
pequenos grupos. 

O articulista é professor do Instituto de Econo-
mia da UFRJ

joaosicsu@gmail.com



114

Versão compacta do espetáculo 
contemplado com o Prêmio Myriam 
Muniz, 2007. Cumpriu temporada na 
Casa da Rua do Mercado Praça XV, 
com Cristina Flores (Sara) e Marcia 
do Valle (Vera). A dramaturgia foi 

inspirada pelo humor do clássico do 
feminismo “SCUM Manifesto- uma 
proposta para a destruição do sexo 

masculino”, escrito em 1967, por 
Valerie Solanas, que ficou célebre por 
invadir a factory de Andy Warhol e lhe 

desfechar um tiro à queima roupa.
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Personas
SARA e VERA

Época
Atemporal

Cenário
Terraço de um edifício comercial alto 
de qualquer cidade do planeta.

onde você 
estava
quando eu
acordei 
?

Cena 1

NOITE.

VERA: Droga! O último cigarro! Vamos lá. Vai durar um tempo 
que não existe mais. A fumaça, o transe, a abstração, a sen-
sação de um incêndio se espalhando lentamente por todo o 
pulmão. O prazer da repetição inútil, do vício de sentir o pen-
samento se desligando do corpo, a suspensão e o vestígio do 
crime nas manchas amarelas incrustadas nos dentes. (LON-
GA TRAGADA. VIRA A CABEÇA E VÊ SARA, SONÂMBULA, 
COM UMA MALA NA MÃO)

SARA: Que lugar é este?

VERA: Lugar? Você acha que isto pode ser um lugar?

SARA: Pode. (LARGA A MALA NO CHÃO)

VERA: Um lugar igual a qualquer outro. (TEMPO). Às vezes 
eu penso que seria melhor ficar parada e esperar tudo passar.

SARA: Me dá a sua mão. (TEMPO). Estamos juntas, outra vez.

VERA: Aqui, neste lugar que mal cabe um suspiro.

Cena 1
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SARA: Qualquer lugar sempre será pequeno pra suspirar. (SI-
LÊNCIO). E o seu plano, deu certo?

VERA: Deu.

SARA: O que foi que ele disse?

VERA: Nada.

SARA: Como nada?

VERA: Ficou na ficção. Inventando enredos...

SARA: E você?

VERA: Fui cercando, diminuindo as laudas, apontando inco-
erências...

SARA: Botou pressão...

VERA: . Fui bordando no silêncio. Até que um dia eu vi, os dois, 
ele e a vaca dentro do carro dela. Num amasso descarado na 
porta da minha casa!

SARA: Que falta de vergonha! A outra ainda faz entrega em 
domicílio. Deve ser uma puta loura não é?

VERA: Nada. Tipo sem sal. O peito no lugar do peito, a bunda 
no lugar de toda bunda. Igual a qualquer uma de nós. Mulher, 
de pernas abertas, apenas isso.

SARA: Ele esperneou, não foi?

VERA: Pior, partiu pra ofensiva. Veio com um papo escroto 
de poligamia lúdica.

SARA: Briga feia. Por que você não acabou logo com tudo 
de uma vez?

VERA: Acabei.

SARA: Acabou? No duro?

VERA: Para sempre.

SILÊNCIO LONGO.

Cena 2

SARA: Está sentindo alguma coisa?

VERA: Não estou suportando as minhas mãos.

SARA: Enfia na água gelada. (ENCHE UMA BACIA COM ÁGUA) 
Vai aliviar. Adormecer.

SARA: Me dá! Vamos enxugar. (SILÊNCIO). Uma vez cortei a 
minha mão descascando batatas e minha mãe cuidou de mim. 
Lavou com álcool e fez curativo. Chorei tanto! Muito mais do 
susto de ver o sangue jorrando do que da ferida aberta na pal-
ma da mão. Ela me abraçou, me apertou contra o seu peito, 

me beijou tanto que eu não queria que o susto e dor acabas-
sem nunca mais .

VERA: É essa cicatriz?

SARA: É.

VERA: Então foi um corte profundo.

SARA: Foi.

VERA: Eu também sofri um corte. No joelho. Ainda hoje sinto 
a dor. Estava sozinha. Corria assustada de um vulto sinistro 
que eu imaginava que estava me perseguindo quando eu vol-
tava da escola. Eu morava num lugar meio deserto, as casas 
ficavam muito distantes umas das outras. Eu tinha que passar 
por terrenos baldios, esquinas desertas. Então corri, corri, tro-
pecei e cai. Abriu uma cratera enorme no meu joelho, sangrou 
logo. Só que quando eu cheguei em casa não tinha ninguém 
pra me socorrer. Minha mãe tinha ido à igreja. Meu pai e meu 
irmão estavam trabalhando.

SARA: E aí? Teve que se virar sozinha.

VERA: Como sempre.

SARA: Ah, vai, não começa a dar uma de coitadinha.

VERA: É sério. Não estou tirando onda.

SARA: E como foi que a garotinha do interior se virou?

VERA: Joguei cachaça, enchi de mercúrio e cobri com algodão 
preso com esparadrapo. Chorei baixinho e comecei a contar 
até cem para esquecer a dor. Quando minha mãe chegou 
ainda ganhei um esporro. Depois ela fez um bolo de laranja.

SARA: Deixa ver a cicatriz.

VERA: Pensa que é mentira? Olha. (MOSTRA A CICRATIZ DO 
JOELHO. TEMPO. SARA ADORMECE. SILÊNCIO). Sara...

Cena 3

SARA: (OUTRO TEMPO) Vamos em frente, moço, sempre em 
frente. Não, ainda não sei. Vamos em frente, acelera saia logo 
daqui, moço. Daqui a pouco eu vou saber o paradeiro certo. 
Não importa, tenho grana. Não vou causar problema, não se 
preocupe moço. Cuidado! O senhor não viu aquele buraco 
enorme no meio da estrada? Quase quebro o pescoço. O quê? 
Cheiro? Que cheiro? Sangue? Não, não estou sentindo. Na 
mala? Só roupas, sapatos, coisas de mulher. Estou de mu-
dança. Parece que estou fugindo? Não, moço, eu estou me 
mudando. Pra onde? Pra casa de uma amiga. Mas, senhor, 
por que tanta pergunta? O senhor é taxista ou é policial? Não, 
não tenho nada contra a polícia, mas não é comum tanta per-
gunta em um taxista, o senhor não acha? Se eu começar a 
perguntar sobre a sua vida particular, sua mulher, seus filhos 

Cena 2

Cena 3
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e mais um monte de detalhes talvez o senhor ficasse irritado 
ou achasse muito estranho não é? Não, não estou sentindo 
cheiro nenhum. O senhor está imaginando coisas. Vê muito 
filme policial não é? Eu sei como é tanta gente que o senhor 
carrega daqui pra lá, de lá pra cá. Fica intrigado, cria minho-
cas na cabeça, a curiosidade bate forte, fica imaginando a 
loucura que é cada vidinha particular de cada um dos seus 
passageiros. Mas esse não é o seu trabalho, certo? Isso. De 
ficar bisbilhotando, imaginando, é até crime, sabe? É antiético, 
sabe o que é isso, moço? Pode dar processo e um monte de 
aporrinhações, interrogatórios, testemunhas, álibis, provas, 
advogados e, na maioria das vezes, cadeia. Não, não estou 
ameaçando, nem engrossando. Só que o senhor tem que pa-
ra com essa ideia maluca de que tem sangue na minha mala! 
De que tem corpos, carnes, de bicho ou de gente dentro da 
minha mala! Não disse isso? Como não? Eu sou surda? Sou 
louca? Disse, sim! Insinuar é pior do que dizer, moço. Suspeita 
é crime. É um crime hediondo. Eu sou uma passageira como 
outra qualquer. Vou pagar a corrida, não vou? Não importa 
que já esteja alto o valor marcado! Dane-se que seja bandei-
ra dois, eu pago! Não estou gritando, o senhor é que está me 
irritando. Está bom, chega mesmo! Pode me deixar no centro 
da cidade, no edifício central, na esquina das avenidas prin-
cipais. É... na encruzilhada. Pronto, fim de conversa! Toma! 
Fica com o troco. Não, não preciso de ajuda, a mala está leve, 
eu é que sou fraca. Adeus! Babaca!Pensa que é detetive: a 
mala, o quê que tem na mala? A sua mãe esquartejada, seu 
imbecil! Ufa! Como pesa!

A LÂMPADA ACENDE E APAGA. TEMPO. ACENDE.

Cena 4

VERA: (OUTRO TEMPO) Humm... que cheiro forte de san-
gue...está menstruada?

SARA: É o meu vizinho. Serviço completo: tortura, morte e 
transporte. Não podia deixar vestígios.

VERA: Você enlouqueceu? Isso é mórbido pra caralho, Sara!-
-Que fedor! Mistura de sangue e...

SARA: Merda! O cara se cagou todo. Pediu pinico, chamou 
mamãe, pediu pelo amor de Deus, prometeu virar anjo e dar 
doce no dia de São Cosme e Damião.

VERA: Você fez tudo sozinha?

SARA: Segui à risca o planejado. Esperei ele chegar do tra-
balho, ligar a ctv. e entrar no chuveiro. Com a cópia da cha-
ve, abri a porta e entrei. Fiquei escondida atrás da cortina, o 

escroto pegou uma bebida e sentou no sofá, de costas para 
mim, dei só uma pancada, na cabeça, ele escorregou para o 
tapete já melecando de sangue a sala toda, parecia um cha-
fariz de vinho tinto. Aumentei o volume da TV, amarrei o ca-
nalha na cadeira e comecei a grande obra de arte. A grande 
cura através da tortura.

VERA: Está parecendo cães de aluguel.

SARA: A diferença é que desta vez é tudo verdade.

SILÊNCIO. AS DUAS BEBEM.

Cena 5

O TELEFONE CELULAR TOCA DENTRO DA BOLSA DE VE-
RA. TEMPO. ELA ATENDE.

VERA: Alô? Oi! Sim, sim, sou eu. Foi, fui eu, sim. Minha filha. 
Calma, Mamãe teve que agir dessa maneira. O coração no con-
gelador é do seu pai, sim. É. É isso mesmo. É pra fazer como 
está escrito no bilhete colado na porta da geladeira. É. Des-
congelar um bife e dar para o cachorro dele. É, foi para facilitar 
pra você, minha filha. Por isso é eu deixei já todo cortadinho 
em bifes. Como foi? Ah, deixa pra lá! Não, não vale a pena. 
Ham... Foi, foi. É... Primeiro eu pus veneno na comida, ham... 
Um espaguete com molho de anchova e cogumelo. Ham... Co-
meu feito um porco, se lambuzou todo. Bebeu, Bebeu vinho. 
Ham... Tinto, Cabernet com veneno. Ham... Bebi, também. Não, 
não. O veneno tava só no copo dele. É sempre foi... Um imbe-
cil. Era o seu pai, não é, minha filha! Pra você ver. Tava. Tava 
numa animação monstro, cheio de assanhamento, com graci-
nha, querendo ter relações sexuais. Ham... Isso, um bárbaro 
de merda!Foi de repente. Apagou com a cara enfiada no prato 
de macarrão. Um nojo! Bom, aí o deitei no chão da cozinha, 
rasguei a camisa e com aquela faca que ele me deu de pre-
sente no aniversário de casamento... É... aquela compridinha 
de fatiar carne. Menina, parece que ele estava adivinhando, 
facilitou o serviço. Cortei do pescoço até a barriga e arranquei 
o coração com a mão. (VERA FICA OUVINDO UM TEMPO A 
FILHA FALAR, OFEGANTE) ...talvez, talvez morra também, 
claro o coração está envenenado...ahah....ahah...ahah...eles 
eram muitos amigos, cara de um focinho do outro,ham ham...
por isso deixei os bifinhos. Uma trabalheira! Olha, se eu tives-
se que viver disso ia passar fome. É muito monótono... Cortei 
em pedaços e embrulhei em caixas de presente e mandei para 
as amantes... Não... não...anonimamente...armei um esquema 
espertíssimo, filha. Anos e anos ,planejando, planejando, eu 
não sou boba. To legal, desgrila. Não deixa de estudar. Não 
seja otária. Volto logo, não se preocupe. Não sei ainda. Estou, 

Cena 4

Cena 5
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estou com uma amiga. É um lugar legal, alto astral. Bem alto. 
É... Vacas pastando, muito verde, uma maravilha! Se a polícia 
perguntar por nós diga que viajamos. Do trabalho dele? Não, 
não se preocupe. No trabalho dele vão levar algum tempo para 
procurar porque eu liquidei o assunto logo no primeiro dia de 
férias dele. Então, relaxa. Lembro, lembro como você gostava 
que eu contasse histórias pra você dormir. Adorava! Sério! Você 
é muito meiga, filha. Oi? Alô?To, To te ouvindo! Sim, prometo. 
Ham... Olha, escuta, escuta....ESCUTA! Querida, faça alguma 
coisa útil, bem bacana, como fundar um grupo de ação direta 
ecologista. Pacifista, sim. Claro, numa boa. Mas, de vez em 
quando tem que realizar uns planos de sabotagem. Nada de 
ferir pessoas. Inutilizar máquinas industriais, sim. Mas, calma, 
você tem que acreditar em alguma coisa, senão a vida fica 
muito chata. É eu sei, ela já é bastante chata. Mas, tenta me-
lhorar, na pior das hipóteses não vai ficar pior do que já está. 
(ENTRA SARA COM A COMIDA) Um grande beijo, filha, se a 
gente não voltar em uma semana vá para casa da sua avó. E 
me esqueça. É força de expressão. Eu quero dizer que você não 
pode ser uma garota encucada só porque a sua mãe sumiu de 
uma hora para a outra. Isso acontece. O mundo está cheio de 
exemplos desse tipo. Ora, filha, as mães das suas amigas não 
são páreo para mim! São dondocas, umas bostas que vivem 
em cabeleireiros e shoppings. Eu sei menos a mãe da Andréia, 
claro. Não chora filha, não chora. Eu estou me segurando para 
não desabar e você cai nesse berreiro. Firma, segura! Meni-
nas inteligentes, não choram. Beijos. Te amo, também. Tchau!

Cena 6

TEMPO. ABSORTAS.

VERA: Você notou que nós estamos indo numa velocidade 
espantosa?

SARA: Nós quem?

VERA: Todo mundo.

SARA: Isso é um pesadelo.

VERA: Vivemos na era espacial. (PREPARANDO SANDUI-
CHES) podemos abandonar o planeta, assim como podere-
mos um dia, numa outra era, abandonar nossos corpos. As 
mutações biológicas necessárias ainda estão começando. Nós 
nem percebemos, mas já estamos mudando. Asas, rotações 
de cabeça, membros que aumentam e encolhem essas coisas, 
sabe? Novos ambientes exigem novos corpos, novos tipos de 
seres, de espécies, adaptações, adequações, desapegos, trans-
ferências, esquecimentos, desmemorias, trans-sentimentos...

SARA: Vera, vamos dar um tempo. Daqui a pouco você vai me 
fazer acreditar em Aliens, discos voadores e outras esquisiti-
ces. Estou com fome. E com fome eu não consigo pensar em 
nada que não seja comer. (COMEM. SILÊNCIO. ABSORTAS.). 
Vera, por que a gente entrou nesse rolo?

VERA: Sei lá. Nada na vida faz muito sentido, Sara. Vai ver 
que foi por que fizemos aqueles cursinhos de verão.

SILÊNCIO. BEBEM. FUMAM. COMEM.

Cena 7

SARA: (ABRINDO UMA CAIXA) Olha Vera, eu trouxe as nos-
sas fotos. Olha faculdade. Olha, eu bem pequenininha. Olha 
você! Sua festa de quinze anos! Olha! Na praia! Nossa como 
a gente engordou, heim? Olha a mamãe! Você de pirata no 
carnaval! Nós duas vestidas de homens!

VERA: O nosso primeiro namorado!

SARA: É... A gente já gostava de dividir desde aquela época.

VERA: A foto do cursinho de verão!

SARA: Eu de detetive! Você na cozinha vestida de mestre cuca!

VERA: Não, essa não? Nuas, peladonas! Você guardou isso, 
sua maluca! Nosso primeiro beijo na boca!

SARA: Vera? Por que a gente não virou sapatão?

VERA: Sei lá! Falta de incentivo. Ambiente. Muita repressão. 
A gente encubou!

SARA: Olha isso! Que tragédia! Nossas fotos de casamento! 
Vamos rasgar?

VERA: Não... Não... a fotografia deve ficar...ela conta a história 
daquele momento...não somos mais essas que estão na foto...

SARA GUARDA A CAIXA. FICAM EM SILÊNCIO. ABSORTAS.

VERA: Deixou um bilhete pelo menos?

SARA: Antes liguei para o meu Diretor de publicidade e disse 
que não participaria mais do joguinho do salário mensalmente 
seguro. Sugeri que ele enfiasse o emprego no rabo.

VERA: Pelo menos você tinha um emprego pra mandar enfiar.

SARA: Ser empregada é a mesma coisa que ser uma vaca e 
ficar pastando 6,8 ou 10 horas por dia na ruminação repetitiva 
de um tempo morto.

Cena 6
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VERA: Mas é isso que faz a máquina funcionar.

SARA: Se depender de mim essa máquina não vai mais fa-
bricar dinheiro.

VERA: É isso aí! Sentar a bunda na almofada da contempla-
ção, fazendo apenas o necessário para o puro prazer de existir! 
Sem a ilusão de esperar por dias melhores!

SARA: Usar a intuição, os saberes inconformistas!

VERA: Beber, comer, defecar, dormir, transar!

SARA: Sem procriar...

VERA: Exatamente! O melhor do sexo é a sacanagem, o jogo, 
a brincadeira. O tira e põe, o vai e vem, o entra e sai, o nhoc 
nhoc, a gangorra, o balanço, o sobe e desce, o deus nos acuda...

SARA: E os filhos?

VERA: Pelo amor de Deus, Sara! Ninguém mais verá uma 
mulher, gemendo feito uma porca, se arrastando pelas ruas 
com um feto na barriga. Isso será em breve- uma atividade 
exclusivamente realizada em laboratórios!

SILÊNCIO. VERA CHORA. TEMPO.

VERA: O melhor é não tê-los! (SILÊNCIO. VERA CONTINUA 
CHORANDO. TEMPO) Já pensou quando a ciência virar uma 
atividade exclusivamente de mulheres? Quando as mulheres 
ocuparem todos os laboratórios do mundo e controlar a pro-
dução de bebês na terra?

SARA: Isso está parecendo roteiro de filme de ficção científica...

VERA: Certo, certo. Vamos prosseguir com a hipótese. E se 
todas as mulheres do mundo saíssem, neste instante mesmo, 
do mercado de trabalho? Se todas elas cruzassem os braços e 
não produzissem mais porra nenhuma para este mundo mas-
culino de merda?

SARA: Ia ser uma zorra da porra!

VERA: E mais, se todas as mulheres invadissem todos os su-
permercados e começassem uma redistribuição de alimentos 
para acabar com toda a fome do planeta?

SARA: Vera, queridinha, se você acabar com a fome você 
acaba com a supremacia do macho na terra.

SILÊNCIO.
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Cena 8

VERA: (ILUMINADA) já sei! Vamos enviar um bilhete para a 
posteridade.

SARA: Boa ideia! Um bilhete-poema! Vamos iniciar um novo 
movimento de vanguarda literária! O poema-pomba!

VERA: Isso! Aquele que veio substituir e superar o homem-
-bomba! Na verdade será um manifesto.

SARA: Neste caso, o manifesto escrito não será jamais lido 
por alguém!

VERA: O escrito ficará no ar, no anonimato, em forma de pól-
vora e fumaça. Vamos bolar algo que conjugue a explosão e 
o extermínio da raça dos pombos e a preservação para pos-
teridade do bilhete-manifesto. Que tal?

SARA: Combinado. Vamos iniciar o manifesto: Primeiro. Sai-
bam vocês que o mundo tal como está é uma merda!

VERA: Segundo. De qualquer maneira, se melhorar, será ain-
da bem pior do que está.

SARA: Terceiro. Desejamos que as próximas gerações sejam 
poupadas da humilhação de ter que trabalhar para pagar alu-
guel, pagar conta de luz, pagar condomínio, pagar conta de 
telefone, pagar conta de supermercado.

VERA: Quarto. O melhor é nunca ter que trabalhar e nunca 
pagar conta alguma. Por um mundo paradisíaco, sem Eva, 
sem adão, sem maçã, sem cobra e sem Deus!

SARA: Cinco. Pelo direito inalienável de escolher a melhor 
hora para morrer!

VERA: Seis. Mais buceta e menos pau!

SARA: Sete. Abaixo o Estado! O estado-maior, o estado-menor, 
o estado assistencial, o estado-estado e os estados-gerais!

VERA: Oito. Viva a preguiça, a modorra, a molificação, o sui-
cídio e a eutanásia!

SARA: Nove. Pelo fim de todos os sistemas, principalmente 
o capitalista!

VERA: Dez. Por outra humanidade! Sem religião, sem dinhei-
ro e sem arte!

AS DUAS CANTAM

Quem alguém ninguém
Por puro acaso ou coisa
Parecida encontrar esse
Poema bilhete manifesto

Saiba que num passado
Presente futuro distante
Duas garotas corajosas
Meigas bonitas gostosas
Resolveram dar um fim
Na vidinha merda que
Levavam sem saber até
Que acordaram e voaram
Para um lugar distante e
Ainda muito desconhecido
Por todos sem mala sem
Bala sem flor sem Iaiá e sem
iôiô para nunca mais voltar.

SILÊNCIO.

Cena 9

VERA: E você?

SARA: Eu o quê?

VERA: Não está sentindo nada?

SARA: Estou começando a ficar zonza

VERA: Vira. Vira as suas costas.

SARA: Sua mão está pegando fogo!

VERA: Tem algo saindo, está crescendo rápido como galhos 
de vidro.

SARA: Vou desmaiar.

VERA: Respira fundo. (SILÊNCIO) E então, vamos ou não 
vamos voar?

SARA: Isso está parecendo Thelma e Louise.

VERA: A diferença é que agora é de verdade. Então...

SARA: E então?

VERA: E então, vamos?

SARA: Faria alguma diferença ficar?

ESCURIDÃO. BARULHO DE ASAS AUMENTANDO GRADA-
TIVAMENTE. ESTOURO. SILÊNCIO.

Cena 8
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As gotas de orvalho refletem os fragmentos da mata 

cerrada. Uma cor de esmeralda, a mais verde desse mundo. 

Nada além da imensidão daquele mar de ardósia e seus 

relevos, ondas que batem na pedra e explodem em espuma 

sôfrega. Um perfume de orquídeas derretidas como em 

um quadro de Dalí. O mar é uma floresta que cerca desejos 

abissais. Mas, com determinação, você segue, sempre na 

mesma direção. E no fundo do oceano improvável, avança 

em passo firme no piso ora árido, ora úmido, em meio a 

gigantescos arbóreos. Ávida pelo mergulho no mar lúdico 

da serra, exalando a fragrância do eucalipto e com um 

surpreendente gosto de nêspera salpicada de flor de sal, 

salta de um trapézio nas nuvens. Deixa o corpo se levar, e o 

sol inclemente daquela altitude pincelar de bronze a face. 

Bem lá no fim do percurso, o acaso e o milagre cumprem 

o prometido. É o ponto de chegada. Com um meneio do 

rosto você vislumbra o remanso da sua vida: a casa de Lota 

Macedo Soares e Elizabeth Bishop, doravante chamada aqui 

neste texto de Fazenda Samambaia, seu nome corrente e de 

registro em cartório. “Essa casa vai ser minha, a história dessa 

casa vai ser minha.”

Zuleika Borges Torrealba
Reminiscências poéticas de
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“A arte de perder não é nenhum mistério

Tantas coisas contêm em si o acidente

De perdê-las, que perder não é nada sério”*

Fui adolescente nos anos 1950, uma adolescente 

no pós-guerra. Então minha geração sobrevivente é 

constituída de gravetos, galhos secos. Alguns são rijos, 

mas estão prontos a estalar, antessala da quebra, aperitivo 

da finitude. Minha história com Elizabeth é cercada de 

gerações findas, galhos quebrados. Amigos que tinham 

20, 30 anos a mais naquela época teriam mais de 100 

anos hoje. Bem mais velhos e eram jovens. Muitas vezes 

converso com paredes de outro tempo. Pareço ouvir a 

voz do príncipe da Dinamarca e o seu dilema íngreme: 

conheci Elizabeth ou não conheci Elizabeth? Estarei 

vivendo o seu sonho pertencido? O sentimento de 

dualidade me persegue e me impulsiona pela vida. Serei 

um fantoche, cujo porvir delineado está em mistérios 

inalcançáveis? A aquisição dessa casa tornou cristalina a 

ideia de que eu tinha uma vida predestinada; a sensação 

marmórea de que as coisas estão dispostas esperando 

a minha chegada. Para mim o Rio de Janeiro nunca foi 

a Pasárgada, mas, sim, Petrópolis, onde, aos 26 anos, 

edifiquei, em cimento edulcorado, a catedral do meu 

casamento. 

Eu já conhecia meu então namorado e futuro 

esposo, Gonçalo, porque ele era filho do meu mestre 

mais querido, o jurista Hermes Lima, que também foi 

ministro do Supremo Tribunal Federal, posteriormente 

cassado pelo regime militar. Para mim, era apenas o 

“meu professor”. Mas Petrópolis amalgamou o amor de 

toda a minha vida e me abriu seu coração, com as veias 

enraizadas naquela terra verdejante. A Samambaia era o 

poema da minha iniciação em Elizabeth, o maior de todos, 

escrito, é bem verdade, com o amor de Lota. 

Curioso, contudo, como os pássaros nos levam de um 

canto a outro. Os anos se passaram para que eu, vicejante, 

finalmente adquirisse Samambaia, em 31 de agosto de 1977. 

Durante muito tempo, então, o fogo da lareira crepitou. E 

a Fazenda de Bagé surgiu como um somatório de todos 

os desejos, um fino bordado do que eu mais quis na vida. 

Ao mesmo tempo granito e renda diáfana, sonhos, nuvens, 

concreto, pasto, relincho, terra vermelha, resina, vinho, 

curtume, cheiro das gotas do sangue de ovelha estalando 

no braseiro que nunca mais se apagou. Bagé pôs por terra a 

hipótese de pretensão: eu era realmente predestinada.

 

*“Perca alguma coisa todo dia. Aceite austero

A chave perdida, a hora gasta bestamente.

A arte de perder não é nenhum mistério.”

 

Conheci Elizabeth como se ela jamais estivesse ao 

alcance das minhas atenções precípuas. Tinha ido a 

Petrópolis para refazer o namoro com Gonçalo, que havia 

subido a serra para a casa dos pais. Fui para a casa de um 

amigo comum, na qual estavam hospedados Jurema e Zé 

Guimarães, um jornalista famoso da época, responsável 

pela primeira página do segundo caderno do Correio da 

Manhã, que circulava aos domingos. Posteriormente, os 

dois se tornariam padrinhos do meu enlace matrimonial. 

Mas foi nessa tarde que eles me levaram para tomar um 

chá com Maria Carlota Constallat de Macedo Soares, a Lota, 

e Elisabeth. Conversamos com o encantamento medido 

na justa conta. Não foi ainda dessa vez que a Samambaia 

resplandeceu na pletora da minha vida. Muitos dias se 

findariam e recomeçariam até que eu tomasse posse do 
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meu castelo. Um rito de passagem. Mas reacende sempre 

minha memória a resposta da Jurema, no chá de caridade 

promovido pela Belita, esposa do então prefeito Marcos 

Tamoio. Ao percebê-la em uma das filas, gritei: “Juca”, que 

era o apelido dela, “vou assinar a casa da Lota hoje”. E ela 

respondeu: “Ora, é natural você comprar a fazenda, pois 

você adorou aquele lugar.” 

Fiquei perplexa com a espontaneidade dela. Tudo 

tinha se passado em tão pouco tempo. Há apenas 30 

dias eu tinha subido pela primeira vez a rua Humberto 

Ravigatti, zona mais popular daquela região da 

Samambaia. O sol dançava entre os eucaliptos, que hoje 

somente vivem nas minhas recordações. Caminhando por 

entre aquelas árvores guardiãs, cheguei ao fim do mundo, 

na casa de uma senhora que logo se transformou em 

uma grande amiga. Suspeitei no primeiro olhar que ela 

injetaria magia na minha vida. Sua bendita graça atendia 

por Amélia Isolette de Oliveira. Era uma famosa criadora 

de cães da raça Cocker Spaniel e filha do Djalma Ulrich, 

que foi um dos tenentes revoltosos do Forte Copacabana. 

Ela tinha uma biblioteca francesa fabulosa e, como havia 

frequentado intensamente a boemia carioca, contava 

histórias incríveis. Fiquei completamente fascinada. 

Pois dias depois, as Parcas ainda não tinham tecido 

sequer um nó e o destino me alcançou na voz de Isolette: 

“Zuleika, tem uma casa aqui em cima que foi esculpida 

exatamente como seu rosto, é a sua cara.” Como queria 

comprar uma casa na serra, eu já tinha marcado uma visita 

a outro sítio, em Araras. Mas Isolette insistiu: “Não chegue 

muito tarde, para você ver a beleza de vista que tem aqui.” 

Às 16:30h em ponto, lembro-me como se fosse hoje, eu 

entrei na Samambaia. E foi a paixão mais arrebatadora da 

minha vida. Tornamo-nos um só corpo.

*“Depois perca mais rápido, com mais critério:

Lugares, nomes, a escala subsequente

Da viagem não feita. Nada disso é sério.”

 

Há razões que só a poesia conhece. Morango e 

topázio. Luar em calda. Hemisfério do amor perfeito. 

Suavium estalando no firmamento. Dilúvio de rouxinóis. 

Rubiáceo que te quero mais verde. Samambaia folheada 

de vagalumes. Pois minha vida foi prateada por imagens 

como estas. Mas falemos da casa da fazenda. Quando visto 

por fora, o recanto de Lota e Elizabeth era uma carícia, mas 

ao entrarmos pela primeira vez na casa, a visão era a de 

uma criança abandonada, pedindo proteção. A venda da 

Samambaia por Elizabeth, após a morte de Lota por suicídio, 

foi um episódio no qual não faltou um oceano de dor entre 

os sobreviventes amorosos e leais. Mas há sempre quem 

lucre com o tormento. E por muitos anos, a “Marieta”, Maria 

Elvira Macedo Soares, irmã da Lota, de quem me tornei 

amiga, carregou consigo o espinho da dúvida sobre o 

critério da venda e partilha de bens das duas companheiras 

de vida e o sentimento real dos herdeiros. 

Posteriormente, diversos proprietários apunhalaram 

a casa em diversas partes do seu corpo. A galáxia da 

Samambaia teve muitos astros e asteroides, todos abriram 

sulcos ao se colidirem com meu futuro pequeno reinado. 

Lembro que um dos donos foi o neto de Joseph Duveen, 

que consta nos verbetes enciclopédicos como o maior 

marchand do mundo. Não restam boas lembranças da sua 

passagem por aquela moradia órfã. Depois de Duveen, 

outros furacões passaram destroçando aquela paragem. 

Compramos a fazenda do filho do dono da Livraria Kosmos. 

Não me perguntem o nome de ambos, porque minha 

memória, hoje, é uma nuvem passageira, ainda que em 
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certos momentos seja rigorosa e seletiva. A casa estava 

devastada. Mas não se sabe bem quem torturou mais 

o recinto. Herdeiros e proprietários consecutivos, todos 

contribuíram com seu quinhão. Acredito piamente 

que aquela casa esperava por mim. O amor de Lota e 

Elizabeth, que, em uma esfera metafísica onde o real se 

entrelaça com sua antítese e germina a síntese de um 

novo real, pavimentou a minha chegada a Samambaia. 

O real, diga-se de passagem, é só o amor. Na antiga casa, 

deve existir um verso falando do encontro de nossas 

almas e sentimentos sublimes. Há razões que só a poesia 

conhece.

*“Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero

lembrar a perda de três casas excelentes.

A arte de perder não é nenhum mistério.”

Em um mundo bizarro, exatamente inverso, Elizabeth 

teve a sua Bagé antes da Samambaia. Sua outra epifania 

foi a cidade histórica de Ouro Preto, onde viveu na Casa 

Mariana, quatro paredes e um jardim em homenagem à 

poeta Marianne Moore, sua amiga e referência. Viveu feliz, 

na medida do impossível que se conhece como felicidade, 

com seu gato de estimação, resmas de papel, lápis 

afiados e algumas muito benquistas garrafas de whisky. 

A gloriosa permanência de Elizabeth nessa terra morena, 

entremeada de floradas e ao som do rangido das rodas 

do carro de boi, beira o surreal. A poeta, quando na sua 

primeira visita, experimentou o caju, obscena combinação 

da fruta com a castanha. Teve a maior intoxicação da sua 

vida e por aqui se acomodou. Bendito caju! 

Mas a vida da poetisa de doce nada tinha, era um 

pote de cajuada repleto até aqui de cica. Elizabeth 

respirava sofrimento. Seu pai morreu muito cedo. Sua 

mãe faleceu em um hospício. Seus avós foram buscá-la 

na Nova Escócia, quando ela tinha cinco anos e a sua 

triste progenitora iniciara um processo célere de loucura. 

Esse momento da sua vida foi eternizado em um poema 

chamado “O grito”, tal qual o quadro de Edvard Munch. 

Talvez seus melhores momentos tenham sido no átimo final 

da sua infância e início precoce da adolescência, quando 

foi criada pelos avós no meio rural. Seu único livro de prosa 

reporta com carinho o cheiro da umidade da terra, o tio 

ferreiro, a vaquinha que ela levava ao pasto e outras histórias 

singelas dedicadas ao entorno e à família. É um livro lindo, 

que resiste, impávido, à tormenta de feridas dos escritos 

mais maduros de Elizabeth. Há palavras da poetisa que 

ninguém sutura. Cicatrizes que não fecham nem cerzidas 

com a linha do tempo.

“Perdi duas cidades lindas. Um império

que era meu, dois rios, e mais um continente.

Tenho saudade deles. Mas não é nada sério”*

Tudo o que dizia respeito a Elizabeth passou, aos 

poucos, a fazer parte do meu interesse. Tenho um baú de 

guardados que remetem a ela, diretamente ou de alguma 

forma. Li todos os seus textos e poesias, no original e 

traduções. Estive uma vez em sua companhia, mas minhas 

recordações desse acontecimento se encontram em algum 

compartimento insondável. Curioso que durante muitos 

e muitos dias tentei resgatar o encontro na memória, mas 

sem êxito algum. Misteriosos caprichos da lembrança. 

E Deus me deu a missão de reerguer a Samambaia. Nos 

primeiros dias de 1978, ainda respirando a celebração 

do Ano Novo, eu já estava lá, com operários cedidos por 
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meu pai – que tinha uma oficina para reparo naval das 

suas embarcações –, colocando todos para lavar o chão. 

Preparava a recepção da minha família. Lembro-me de 

que participei do mutirão com desenvoltura, com uma 

mangueira nas mãos e pisando no chão molhado. Foi um 

épico. A esposa do Paulo Ferraz, do Estaleiro Mauá, Regina 

Ferraz, disse-me na época: “Zuleika, você não comprou 

uma casa, você comprou um Jardim Botânico.” 

Em meio àquele enorme frenesi, desci em direção 

à cidade. Queria caminhar um pouco, respirar! Por um 

desses acasos que de acaso nada tem, entrei em um 

armarinho, uma dessas vendinhas ingênuas do interior, 

até pitorescas. Foi então que, como se fosse guiada, 

minha vista deparou-se com um espelhinho desses bem 

ordinários, de fundo azul, com o seguinte escrito: ”Deus 

esteja em nossa casa.” E eu disse aqui comigo: “Nossa 

Senhora, vou colocá-lo na entrada da casa.” O engraçado 

é que sou agnóstica convicta. Mas descobri que existe 

um agnosticismo místico, tão mais interessante quanto 

mais contraditório. É a tal dualidade que, paradoxalmente, 

me mantém íntegra. E a casa da Samambaia foi sendo 

novamente talhada sem perder a essência de Lota e 

Elizabeth. Chamei o arquiteto Ítalo Camporito, meu amigo 

na época, para nos ajudar com as mudanças no interior. 

Tirei um pouco da entrada do escritório. Fiz closets. Mudei 

o piso e tirei a janela que ia até o chão e trazia o risco de 

alguma criança cair lá de cima. Para fazer a restauração, 

busquei as ideias do sócio do Camporito, que executou o 

projeto da casa. Foi uma revolução. 

Nunca achei que o quarto onde Elizabeth escrevia 

exalasse poesia. A casa, como um bloco vivo, esta, sim, 

era pura poesia. No alto do terreno, tinham transformado 

seu escritório de trabalho em uma casa de caseiro 

abandonada, horrorosa. Ela já estava com sua estrutura 

original alterada, pois a varanda tinha se tornado uma 

salinha. O neto do marchand assassinou o acabamento da 

sustentação, que era de razoáveis colunas de canos. Ele 

recobriu-as de pedras em um acinte à harmonia. Fez mais: 

forrou a sala com tábua de pinho de churrascaria barato; os 

banheiros foram crucificados em fórmica. Fiquei massacrada. 

Tinham conspurcado a casa. E só restava arregaçar as mangas. 

Arrumei com cuidado aquele lugar, que de certa forma se 

tornou um relicário. Até hoje, uma romaria de acadêmicos, 

discípulos e estudiosos da vida da poetisa pedem licença para 

visitar a Samambaia. Permitir, seletivamente, essas visitas faz 

parte do meu baú de guardados de Elizabeth.

“Mesmo perder você (a voz, o ar etéreo, que eu amo)

Não muda nada. Pois é evidente

que a arte de perder não chega a ser um mistério

Por muito que pareça (escreve) muito sério.”*
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Meu encontro com Elizabeth nunca teve fim. Mais 

de uma década após a aquisição da Samambaia, e 

apaixonada pela história dela com Lota, vim a conhecer 

e me tornar amiga de Alice Methfessel, ex-secretária e 

herdeira da poetisa, que morreu recentemente. Fizemos 

camaradagem. Convidei-a a visitar o Brasil e levei-a à 

Bahia. Conversávamos muito sobre a inteligência da 

Elizabeth. Alice conheceu-a quando ela foi lecionar em 

Harvard. Elizabeth já estava começando a ficar doente e 

Alice, que cuidava do prédio dos professores, passou a 

tomar conta da futura grande amiga. 

Elizabeth, segundo a própria Alice, dizia: “Essas coisas 

intelectuais não são para você.” Em parte sim, em parte 

não. Alice conhecia bem a obra da sua benfeitora. Ela foi 

herdeira de todo o direito autoral de Elizabeth e do seu 

apartamento em Boston. Conhecemos Alice, eu e meu 

marido, em um inesquecível jantar em um restaurante 

japonês, regado a memórias da Elizabeth. Antes de a 

poetisa falecer, Alice me confidenciou uma conversa que 

tinha tido com sua dileta amiga. Disse a Elizabeth que eu 

era muito parecida com ela. A reação de ciúme disfarçado 

da sua companheira fez com que nos afastássemos. Mas 

foi brisa que passa. 

Tempos não tão distantes depois, em uma viagem 

minha e do Gonçalo a Cap Cod, nos divertimos a valer. 

Jantamos juntos e depois alugamos um barco para 

assistirmos às baleias bailarem no mar. Depois dessa 

viagem, Alice apareceu em Nova York, onde passávamos 

uma temporada. Fomos ao circo e depois a uma livraria 

na Quinta Avenida. Ela então me deu um livro de 

presente, de um cachorrinho, My dog Tulip, um livro 

lindo que ela lia quando era criancinha. Mas a maior 

revelação, ainda nesse dia, foi quando Alice me disse 

que o poema “The art of losing”, quintessência da arte 

da Bishop, não foi autocentrado. Elizabeth escreveu-o 

para Alice, que tinha recebido um pedido de casamento. 

E isso foi segredo até hoje. Vida que passa, eis-me com 

Alice passeando no calçadão de Ipanema, em uma vez 

em que a recebi em minha casa. Saímos para dar uma 

volta com meu cachorrinho. E novamente cometi uma 

indiscrição daquelas que me caracterizam. De chofre, 

perguntei a Alice como tinha sido viver com uma mulher 

tão inteligente, mas também tão mais velha do que ela. 

Elizabeth estava uns 30 anos à frente da sua parceira. 

E ao mesmo tempo como estaria sendo privar com 

a atual companheira, tão desprovida de graça e tão 

pálida intelectualmente. Alice esfriou. Nossa relação foi 

se extinguindo, lenta e inexoravelmente, e nunca mais 

voltaríamos a nos falar ou corresponder. Tenho com meus 

botões que o ácido arsanílico que envenenou nossa 

relação foi injetado do veio ofídico da sua enamorada. Mas 

o sol voltaria a nos esquentar, a todos. Elizabeth versejava 

por nós.

“Juntas, coladas, a noite toda

as amantes estremeceram durante o sono,

próximas como as páginas do mesmo livro

que se leem no escuro.

Cada uma sabe a outra de cor, 

minuciosamente

da cabeça aos pés.”**

Texto de Luiz Cesar Faro
 
* Trechos do poema “A arte de perder”. Tradução de Paulo Henrique Britos.
** Trecho de “O poema secreto”.
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