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» GLÁUCIO ARY DILLON SOARES
Sociólogo, é pesquisador do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de janeiro (Iuperj)

O debate sobre o crime e a
polícia no Rio de Janeiro

Exame médico
» A Fifa fez recomendação

obrigatória a todos os
jogadores da Copa do
Mundo. Exames
cardiológicos começam
a fazer parte da rotina. A
medida serve como
advertência para que
jogadores não sofram
morte em campo.

Ônibus no Brasil
» Desde o término da

guerra, os ônibus do
Brasil são montados
sobre chassis de
caminhões. A única
mudança que houve foi
o aumento da área
traseira. Estenderam-na
para transportar o povo
com o mesmo
desconforto no ruído e
acomodação.

Construção
» Empresas internacionais

de construção estão de
olhos voltados para a
Rússia. Pelos anos do
comunismo, o país
sente falta de moradias.
Naquela época havia
pelo menos três ou
quatro famílias
morando em
apartamentos herdados
das antigas autoridades.

Importante
» Empresários do Brasil,

da África do Sul, da
Rússia, da Índia e da
China discutem o rumo
mundial dos negócios e
investimentos em
tecnologia da
informação,
agronegócio,
infraestrutura e energia.
Para se ter uma ideia da
importância desse
encontro, só o Brasil
tem como receita em
produtos exportados
US$ 3,64 bilhões. 

Pecuaristas
» Presidente Lula da Silva

se fez de otimista, como
sempre. Parou um
pouco. Pecuaristas

apresentaram
reivindicações e o
caminho é desflorestar a
Amazônia. O caso toma
importância nacional.
Tirando as matas da
Amazônia, teremos um
grande deserto.

Aeroportos
» A chegada de milhares

de passageiros para o
campeonato mundial de
futebol fechará a
garganta dos aeroportos
brasileiros. Guarulhos e
Congonhas, em São
Paulo, não têm
capacidade nem para
passageiros locais. O
transporte fica pior com
o constante
emperramento do
tráfego. Ninguém terá
horário para
desembarcar ou voltar à
estação. Para tudo falta
dinheiro público, e o
orçamento dos
contribuintes está
impossível de suportar
mais despesas.

Ex-amigo
» Portugal faz maldade

com visitantes, inclusive
brasileiros. A mãe pátria
cobra por pessoa 75
euros para desembarcar.
E mais: 40 euros por dia
que permanecer no país.
Resulta a providência
das dificuldades
financeiras de Portugal,
onde nem todo mundo
compreendeu as razões
para a nova moeda. Faz
pena, porque o turismo
vai ficar em baixa.

Trabalho
» Brasília será sede de

encontro dos
magistrados do
Trabalho. De 28 próximo
a 1º de maio, o
congresso nacional da
categoria espera a
participação de 700
profissionais. Luciano
Athayde, juiz do
Trabalho, tem como
objetivo combater o
formalismo e o
legalismo. Vai ter dura
batalha pela frente.

“Eu amo poder votar, mas não sou 
correspondida.”
Dona Dita, pensando enquanto faz tricô.

A frase que não foi pronunciada

Brasília 
na voz do povo

Uma das ferramentas mais democráticas do parlamen-
to, o DataSenado registra a opinião do cidadão sobre a
cinquentona Brasília. O projeto Uma cidade, dois olhares
é parte das comemorações do aniversário da capital, ho-
menagem do Senado. Os dados foram consolidados nesta
semana. O questionário foi aplicado por telefone, tendo
sido ouvidos 1.069 brasilienses e 1.275 brasileiros de ou-
tros estados. A margem de erro é de 3%. Sobre a mudança
da capital, não restou dúvida: há convergência para a opi-
nião de que foi benéfica para o país. A ideia de que em
Brasília só tem corruptos foi rejeitada por 72% dos can-
dangos e 66% dos pesquisados em outros estados. O Da-
taSenado aplica várias pesquisas por ano sobre temas
atuais, sempre aproveitando a participação de quem li-
ga para o 0800612211, na central de relacionamento com
o cidadão. Todas as mensagens são encaminhadas aos ga-
binetes dos parlamentares. Alguns senadores e chefes de
gabinete ainda não perceberam a importância desse ca-
nal. Outros, participam com entusiasmo.

A
prendemos a pensar o Brasil como gi-
gante adormecido. O mito nos diz
que o sucesso está garantido pela
grandeza dos nossos recursos natu-

rais, humanos e culturais. Mas, como nossos
cidadãos e empresas relutam a tomar as ré-
deas dos processos políticos e econômicos
necessários para transformar essas dotações
em capital, o governo precisa dar um cutu-
cão no gigante por meio da elaboração de
um “projeto nacional de desenvolvimento”.
Nessa visão alegórica, o projeto alteraria as
leis, regulações e políticas públicas vigentes
para direcionar os esforços da nação para
atividades e setores econômicos escolhidos
pelos sábios políticos e técnicos do governo.

Há vários problemas com esse mito. Pri-
meiro, o governo não é um agente onipoten-
te e benevolente. Segundo, o governo opera
sob fortes restrições: recursos e informações
escassos; pessoal desmotivado e difícil de
controlar; divergências entre os principais
políticos e técnicos sobre o que e como fa-
zer; pressões políticas; limitações jurídicas;
pressões internacionais — de outros gover-
nos, de agências multilaterais e de investi-
dores. E terceiro, não há consenso na socie-
dade sobre a direção a seguir para prosperar. 

Visto sob esse prisma, a alegoria ganha
novas e importantes dimensões: ninguém
sabe ao certo como cutucar o gigante; é pos-
sível que os cutucões sejam inconsistentes;
quem vai cutucar o gigante tem interesses
próprios e vai querer se aproveitar de sua
posição privilegiada. 

Outro problema essencial do mito do gi-
gante adormecido é que ele realmente su-
põe que o gigante existe e que pode e quer
ser despertado. Ou seja, supõe que somos
realmente dotados de recursos naturais, hu-
manos e culturais invejáveis e que faremos
tudo para transformá-los em capital. Mas
será isso verdade?

Não parece haver muito o que questionar
quanto aos enormes volumes de terra agri-
cultável, clima adequado e recursos naturais
(minérios, água doce, fontes de energia lim-
pa, etc.) disponíveis para o progresso econô-
mico da sociedade brasileira. Dou esse pon-
to de barato.

Somos 190 milhões de brasileiros, a maior
parte dos quais jovem e saudável. Mas a
qualidade dessa mão de obra não dá inveja a
muita gente. Menos de 60% dos jovem con-
cluem o ensino médio e mesmo os que ter-
minam ficam muito aquém dos estrangeiros
quando se analisa o que realmente aprende-
ram na escola. Baixo capital humano tem
impacto negativo sobre a produtividade da

economia, o que implica numa exploração
ineficiente dos recursos disponíveis, além
de limitar o pool de talentos necessários pa-
ra promover setores econômicos desvincu-
lados das dotações de recursos naturais, co-
mo indústria e serviços.

Quanto às vantagens culturais, o que mais
importa para o crescimento de longo prazo é
a ética do trabalho, o respeito à propriedade
e aos contratos, a propensão à poupança e
ao investimento sob risco. Não me parece
haver dúvidas de que nossa grandeza nesses
quesitos está claramente inflacionada.

Juntando as duas pontas — governo al-
gum é capaz de cutucar um gigante ador-
mecido de forma eficaz e eficiente, de um la-
do, e o gigante nem é tão grande assim, de
outro — temos que é fraudulento e desedu-
cador o debate político construído sobre
uma noção autocongratulatória do destino
de nossa sociedade e a necessidade de que o
governo a dirija por meio de um amplo “pro-
jeto de desenvolvimento”.

Para crescer mais e de maneira social-
mente mais includente, o que o Brasil real-
mente precisa é que se desconstrua o mito
do gigante adormecido. E, para isso, carece-
mos de um discurso republicano e liberal
que apresente à sociedade os custos reais
que precisam ser pagos para promover a
prosperidade de cada indivíduo e do con-
junto de nossa sociedade. As linhas gerais
desse discurso são as seguintes:

1. A prosperidade só se alcança quando
cada indivíduo e cada empresa se dispõem a

produzir mais e melhor, e a investir seus
próprios recursos no aumento de sua capa-
cidades para produzir bens e serviços de
mais valor;

2. O papel do governo é prover os melhores
incentivos para que cada um prospere, por
meio de oferta de bens coletivos como garan-
tias à propriedade e aos contratos (segurança,
polícia e Justiça eficazes); melhoria da quali-
dade do ensino fundamental e universaliza-
ção do ensino médio; tributos, juros e inflação
baixos; ampla liberdade de comércio, interno
e internacional; quadro regulatório estável
que favoreça oferta privada desses e de outros
bens coletivos (mormente infraestrutura);

3. Para que o governo seja capaz de cum-
prir essa ambiciosa agenda mínima, é fun-
damental elevar a produtividade da admi-
nistração pública, minimizando a influência
política e elevando a importância do mérito
individual nos processos de seleção, divisão
do trabalho, remuneração, ascensão e de-
missão dos funcionários públicos; é tam-
bém fundamental flexibilizar a gestão do or-
çamento público, abrindo a possibilidade
de eliminação de programas e redireciona-
mento dos gastos para realizar as priorida-
des elencadas no item 2, acima; por fim, é
essencial aperfeiçoar os mecanismos de fis-
calização e controle sobre o exercício do po-
der público pelos governantes, submeten-
do-os aos rigores da lei e punindo-os sem-
pre que dela se desviarem.

Alguém acha que esse discurso pode vin-
gar no país?

H
á progresso no combate ao crime or-
ganizado nas favelas do Rio de Janei-
ro porque as unidades pacificadoras
deram certo em algumas favelas, im-

portantes, mas ainda são poucas. O proble-
ma desse, e de qualquer plano, é o número
de favelas. A população favelada tem au-
mentado muito menos do que o número de
favelas. A factibilidade de atingir 100 (ou
mais) depende de recursos que o Estado não
tem, e requer tempo para preparar e treinar
um contingente bem maior de policiais. É
preciso formar um número maior de instru-
tores antes de treinar um número muito
maior de policiais. 

Uma das críticas ao programa busca fun-
damentação na migração de crimes e crimi-
nosos das favelas pacificadas para outros lu-
gares. Não é novidade: migrações de trafican-
tes são comuns — aconteceram e vão conti-
nuar a acontecer. Cabe saber se essa migra-
ção física dificulta o comércio. Não vejo os
consumidores da Zona Sul e da Barra regular-
mente indo a Senador Camará para comprar
drogas. Possivelmente, a revenda em etapas,
que está crescendo muito, cresça mais de-
pressa. Crescem os revendedores no asfalto e
do asfalto. É a classe média traficando. 

Uma questão diferente é o criminoso
migrar de um tipo de crime para outro.
Também acontece quando se combate efi-
cientemente um tipo de crime, mas não é
automático. Há erosão e atrito e uma parte
dos criminosos desiste do crime. Não obs-
tante, talvez o maior obstáculo à redução
de qualquer crime seja a impunidade e um
conjunto de fatores, que incluem uma le-
gislação e um Judiciário inadequados, que

estão fora da jurisdição estadual. 
Outro ponto do olhar pessimista afirma

que as polícias do Rio têm, ao mesmo tempo,
os piores salários do Brasil e os índices mais
deploráveis de corrupção e brutalidade. Os
salários poderiam e deveriam ser mais altos,
mas não são os mais baixos do país. Realço
que essa não é uma questão apenas policial
mas, sobretudo, orçamentária. Se quisermos
aumentar o número de policiais, aprimorar
seu treinamento e aumentar seus salários, os
gastos na área vão ser muito maiores. Esses
recursos têm que vir de algum lugar — ajuda
do governo federal, transferência de recursos
de outros itens orçamentários para esses, au-
mento de impostos etc.

Certamente, a corrupção de quem deve-
ria combatê-la é a pior das corrupções. Há
vários exemplos de controle da corrupção
policial, como os de Bogotá, Nova York, Nova
Orleans e tantos mais. Ou seja, tem jeito! Es-
ses programas foram duros, provocaram a
expulsão de muitos corruptos e foram muito
criticados dentro e fora das polícias. Não te-
mos um corruptômetro para comparar dife-
rentes estados; temos uma só medida de
brutalidade, a dos mortos pela polícia, mas a
brutalidade mais comum não é letal. Não há
como saber onde estão colocados os poli-
ciais do Rio de Janeiro em comparação com
os de outros estados. Quem diz saber erra. 

Outra crítica se refere à brutalidade: há
dados que sugerem que a polícia fluminen-
se mata mais do que a paulista. De acordo
com o Centro de Estudos de Segurança e Ci-
dadania (Cesec), para cada pessoa morta
pela polícia há 265 presos no Rio, ao passo
que a polícia paulista tem um morto para

cada 1.851 presos. Porém, a relação entre o
número de pessoas mortas com o de pes-
soas presas é exatamente isso: uma relação.
A polícia fluminense mata mais, prende me-
nos, ou os dois? 

Poderíamos calcular as mortes pela po-
pulação, mas é uma taxa inadequada, por-
que supõe que o coeficiente de criminali-
dade seja igual em populações diferentes.
Falamos em mudar a cultura policial. Hou-
ve mudanças significativas no treinamento
policial no Rio de Janeiro, com o objetivo
de “humanizá-lo”. Porém, cultura, quase
por definição, muda, mas muda devagar. É
preciso cuidado para não criar um buraco
comportamental entre os oficiais e a tropa.
O Japão tinha um sério problema de vio-
lência policial, concentrou no treinamento
e retreinamento na ponta, na tropa e redu-
ziu a violência. 

Para avaliar o desempenho, inclusive a
brutalidade, de uma polícia, o crime e os
criminosos devem entrar na equação. Ob-
viamente, o risco de brutalidade policial e
de prisões é mais alto onde há mais crimes.
É muito mais fácil ter a polícia que quere-
mos num país com pouco crime e violên-
cia. Precisamos desenvolver indicadores
muito melhores do que os que usamos.
Nossos indicadores ainda são muito crus.
Comparar a brutalidade policial em áreas
onde há poucos crimes violentos com a de
outras, muito menos violentas, é pré-con-
denar os policiais que trabalham em áreas
violentas. A brutalidade policial interage
com a criminalidade e a violência e, em
parte, é uma resposta equivocada a elas,
mas não é independente delas.

Gigante
adormecido

» CARLOS PIO
Professor de economia política internacional da Universidade de Brasília, 

pesquisador visitante da University of Oxford (Reino Unido) e membro do Instituto Millenium (http://carlospio.wordpress.com)

Estão espalhando que o presidente Jânio Quadros, dentro de
seis meses, voltará ao antigo horário do funcionalismo. Eu não
tenho nada com isso, mas a medida deve ser irreversível.
(Publicado em 1/3/1961)
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