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            A História da Máfia de Salvatore Luppo vem preencher lacuna na polêmica sobre o crime
organizado. Isto porque, baseado em fontes documentais primárias e secundárias, reconstrói o debate na
Itália desde quando o nome máfia aparece em meados do século XIX até hoje. Pelos processos judiciais,
inquéritos e livros escritos sobre o tema, refaz os vários discursos pró e antimáfia, culturalistas e
regionalistas, conservadores e liberais,  sem esquecer do fascista. O trabalho é hercúleo, mas o resultado
é gratificante. Traz interpretações novas e bem documentadas da organização do crime na Sicília e, por
conseguinte, na Itália. Ganha destaque o caráter organizado da nova criminalidade que, desde os seus
primórdios, no fim do feudalismo na Itália durante o século XIX, misturava promiscuamente negócios
legais e criminalidade, política e favoritismo, clientelismo, fraudes eleitorais e parcialidade na aplicação
da lei. A máfia seria o resultado de profundas mudanças históricas que provocaram hibridismos culturais,
rearranjos da propriedade fundiária e jogos políticos complexos, tudo ao fio de uma violência sem
perdão.

O livro desfaz lendas que foram surgindo pelos olhares enviesados do preconceito. A máfia é termo
usado publicamente na Sicília após 1860, exceto nos anos 50 do século XX, quando mafiosos adquirem
poder nacional. Mafioso, porém, sempre foi a qualificação que se atribuiu aos concorrentes ou
adversários políticos. Não aceita que a máfia seja fenômeno rural, tradicional e de poder paralelo na
Sicília, divorciada de outras formas urbanas baseadas no controle ilegal de mercados, contratos e votos.
Rejeita o discurso da direita de que mafiosos seriam os pequenos delinqüentes, os bandidos, os
insubmissos ao serviço militar. Ou a teoria explicitamente racista que fala da cultura inferior e da
ausência de "vigor da raça" para explicar o caráter "meridional" da máfia.  O que une esses discursos é a
idéia de que a Sicília não passava de sociedade violenta, bárbara e primitiva tanto em cima como
embaixo da hierarquia social, que privatizava irremediavelmente a coisa pública. Os italianos do norte e,
posteriormente os anglo-saxões, ao sublinharem a diferença sociocultural da ilha e tratarem a máfia como
metáfora do atraso, da falta de interlocutor político ou de espaço público, recusavam-se a enxergar
processos criminógenos em suas próprias sociedades que resultaram no espantoso poder assumido pela
máfia no século XX, tanto na Itália como nos Estados Unidos. Neste país, o surgimento de práticas
mafiosas foi denunciado como alien conspiracy, expressando endurecimento etnocêntrico diante da
segunda onda da imigração, razão para a limitação dos vistos dados a italianos do sul, acusados de
reproduzir o pior da sociedade de origem. Daí a reação autojustificadora dos intelectuais parlemitanos
que afirmavam não ser o mafioso ladrão ou criminoso, mas "o exacerbado conceito da própria força
individual", o individualista ousado e o homem honrado, o da omertà, derivada da raiz uomo, homem
que virilmente responde por si mesmo às ofensas sem recorrer a justiça estatal.

O autor discute então cada uma das principais interpretações do fenômeno mafioso, corrigindo distorções
e acrescentando novos dados para completar o quadro das mudanças e dos jogos de poder e de negócio
que o caracterizavam.

Primeiramente derruba a tese da máfia como sociedade tradicional. De fato, com a destruição do
feudalismo na Sicília, a Máfia não convive com o latifúndio, mas com fragmentação da posse fundiária, a
integração da economia pastoril e agrícola da ilha em mercados internacionais, com o dinamismo
socioeconômico do corrupto centro urbano de Palermo. Em 1875 já apareciam os fatos relativos à "nova
máfia", delinqüente e negocista. Ela não é, portanto, nem resíduo feudal, nem camponês. Apesar de
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mafiosos descreverem a si mesmos como produtos da cultura tradicional, o aparecimento da associação
mafiosa é fruto da modernidade: não colide nem é vencida com o moderno, visto que 150 anos de
unificação do estado italiano foram incapazes de fazê-la desaparecer. Nos últimos trinta anos se espalha
por várias regiões da Itália. Baseando-se nas evidências de hibridismo cultural e complexidade política,
recusa a descrição de um sistema fechado feito da desconfiança ao Estado, da justiça pelas próprias
mãos, da honra, do clientelismo, do familismo amoral que retira do indivíduo a idéia de
responsabilidades coletiva. Tais argumentos são usados tanto por mafiosos quanto pelos seus advogados,
todos defensores das teorias culturalistas sobre os “meridionais”.

A tese posterior da Máfia como empresa assenta-se sobre a oposição velha/nova máfia, que recusa o
complexo hibridismo entre o velho e o novo. Pino Arlachi e Anton Blok sustentam a idéia do velho
mafioso desejoso apenas de consideração social, sem ambição de enriquecer. A nova máfia empresária
teria aparecido em 1970, fazendo feroz acumulação capitalista especialmente no narcotráfico. Não
convencem. Arrendatários do século XIX eram empresários, especuladores da "pólvora e do chumbo",
exportadores de cítricos. O camponês ignorante citado por Pino Arlachi em seu livro sobre a máfia, foi
apresentado em várias fontes como cavalheiro muitas vezes milionário, fazendo negócios de enxofre na
Londres de 1922. O novo empresário mafioso do fim do século XX, que Arlachi apresenta como
empreendedor schumpeteriano, ou seja, criativo e inovativo, tinha atividades imobiliárias, financeiras e
comerciais de lavagem de dinheiro faziam dele um rentier.

Enquanto negócio, a função básica da máfia é o racket, esquema que oferece proteção para garantir o
monopólio da empresa, com isto intimidando física e verbalmente os traidores, competidores,
testemunhas e concorrentes. No mundo dos negócios, como da política, a máfia cria a desordem e a
insegurança para manter sob controle ao sistema legal. Poder e negócio, inseparáveis, coalescem na
dinâmica ilegal da extorsão/ proteção. Aquela não pode ser menosprezar em favor desta, pois, segundo
Gaetano Mosca, a vítima paga tributo à quadrilha na ilusão de que é presente gratuito. A entrada no
mercado se daria para destruir os concorrentes e fazer dinheiro da garantia de sucesso.

A Máfia como organização secreta mais ou menos centralizada estaria fincada na proteção entre políticos
e negociantes baseada na cumplicidade que faz com que os chefões da máfia, sob a tutela e proteção de
políticos e personagens influentes, depois protejam e defendam os últimos. Está criada a indústria da
proteção da qual desponta o caráter das atividades que remetem a um duplo modelo de organização: a) o
power syndicate, que monta o esquema da proteção/ extorsão, exercitada por unidades de organizações
que recebem o nome do território onde adquirem poder; b) o enterprise syndicate, que desenvolve uma
rede de negócios que corta transversalmente as organizações e da qual alguns afiliados podem participar
como favor, arriscando capitais e acumulando riquezas individualmente. Os dois modelos entram em
choque, mas se conectam entre si, confundindo mafiosos e traficantes, ou seja, protetores (mediadores,
fiadores) e protegidos. Se a máfia americana, que se molda na sociedade americana, favorece o crime
negócio, isso não reduz a máfia siciliana a uma forma de clientelismo de padrinhos e clientes
reproduzido pelos italianos nos EUA.

O autor é categórico: as tentativas de reduzir a temática da máfia à antropologia mediterrânea do
familismo e do clientelismo coincidem com o discurso dos próprios mafiosos que se apresentam como
homens de família que se reúnem para festejar. Nega-se a considerar a organização montada para extrair
grandes lucros de negócios legais e ilegais, bem como a importância da violência nela. A existência de
conflitos internos não nega o crime organizado, pois a guerra explode quando um se divide em dois. Há
que ressaltar o papel da violência na definição da hierarquia e das ascensões muito rápidas desde o início.
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Arrependidos nos anos de 1980 se descrevem como homens honrados e sábios que usam a violência
como ultima ratio para respeitar regras e deliberações racionais da organização. Seus inimigos é que
seriam infiéis e sádicos que matam mulheres e crianças por não respeitariam as regras da vendeta. Estes
diriam o mesmo daqueles. Mas a distinção faz parte da ideologia velha/ nova máfia, embora decorram da
decisão inclemente da comissão de chefes sempre.

Por fim, refuta a máfia como ordenamento jurídico paralelo ao Estado ou anti-Estado. Ela não é poder
paralelo visto haver uma necessária conexão entre ela, a polícia e as instituições. Mafiosos relacionam-se
com pessoas importantes, políticos, policiais e juízes. O conceito de anti-Estado é exagerado nesse
sentido, pois a máfia está ligada ao poder oficial.

Contudo, tem muito de sociedade secreta, com rituais iniciáticos. Por isso, nega a cultura tradicional: o
iniciando torna-se novo ser, tabula rasa para receber a nova ordem do grupo. A omertà é um dos lados da
moeda. Do outro, está a subordinação à vontade da organização, ou seja, a umiltà. Como na maçonaria,
na máfia o delator é chamado de infame e a organização está sempre pronta a matar ou denunciar os seus
inimigos por vias secretas à polícia. Fazem regulamentos e dispõem de autoridades legislativas e
judiciais que decidem e punem sem clemência. Tais ordenamentos jurídicos são considerados ilegais,
mas o Estado permanece indiferente a eles até 1982, quando finalmente a adesão à quadrilha passa a ser
crime na Itália. A descontinuidade ocorre em 1979, ao fazer terrorismo assassinando juízes e políticos,
rompendo com seu passado prudente de acordos com o poder constituído.

Mas o que, afinal, explicaria o surgimento do fenômeno mafioso?

Para o autor, a máfia remete ao estado liberal que promete liberdade comercial e de opinião, igualdade
jurídica e governo da lei sem, contudo, concretizá-los. A máfia deriva do hiato entre a promessa e a
realidade. Sua narrativa histórica é longa e pormenorizada, apontando para dados cruciais. Um deles, o
governo central da Itália aplica na ilha da Sicília a Lei Pica de 1863, que permite ao General G. Médici
recuperar os insubmissos do serviço militar, ocupando manu militari regiões e cidades, perseguindo
parentes dos insubmissos com base na responsabilidade coletiva diante da autoridade militar. Em
conseqüência, o número de fugitivos da "lei", que já eram 26 mil em 1863, aumentou várias vezes e o
governo fez uso de assassinos para pegá-los. Foi essa estratégia de centralização forçada, e não a cultura
mediterrânea, a parteira da máfia. A cultura da desconfiança, segundo Gambetta introduzida na Itália
pelos espanhóis, não produziu a máfia nos Países Baixos ou na própria Espanha. Mas máfias existem há
muitos séculos na China e no Japão, países que nunca sofreram tal influência.

A protomáfia está, ainda, no período anterior à unificação política italiana com a abolição do sistema
feudal em 1812 que destrói o quadro do ancien regime, baseado sempre nos vínculos pessoais, na
desigualdade e diferentes jurisdições para cada classe. O uso da força, antes nas mãos da aristocracia, se
transfere legalmente para o Estado, mas materialmente fica com particulares que pertencem a novos
grupos sem hierarquia rígida de classe. O fim do feudalismo, que favoreceu a mercantilização da
propriedade fundiária, também introduziu uma magistratura profissional, saída da elite camponesa, sem
grande respeito pela impessoalidade da lei. E a nova milícia centralizada é incapaz de circular entre os
grupos e as facções de bandidos e notáveis. Tinha a tarefa de recuperar bens roubados em negociação
com os ladrões mais do que em combater criminosos e recebiam prêmio de "corretagem" pela mediação
desenvolvida. São essas práticas que vão estabelecer as pontes entre delinqüentes, notáveis e autoridades.
A justiça, como instituição, fica a meio caminho entre a esfera pública e a privada.

A lamentar a tradução cheia de italianismos, além de muitas palavras inglesas, italianas e latinas sem
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nenhuma correspondência em português. Há trechos incompreensíveis, com algum prejuízo para o
entendimento dos complexos processos históricos tão cuidadosamente documentados.
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