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APRESENTAÇÃO

A

revista Insight Inteligência nasceu no ano de 1997 com a
proposta plural de reunir pensadores de grande prestígio
das mais variadas áreas, versando sobre temas pouco con-

vencionais, sem que o corte ideológico fosse um empecilho para sua
reunião. Pelo contrário, a intenção era combinar os opostos. Consultado por ocasião das primeiras conversas sobre a ideia, Raphael de
Almeida Magalhães, um dos primeiros conselheiros, respondeu de
pronto: “Não vai dar certo. Esse pessoal não se junta na mesma tribuna. Mas, até por isso mesmo, eu quero participar. Gosto de desafios”.
Logo na primeira edição de Insight Inteligência, Raphael acusou o
erro, touché, revelando enorme satisfação em ter perdido a aposta. Só
para início de conversa, a revista publicou inéditos de Mario Henrique Simonsen, Arthur Candal, Eliezer Batista e Wanderley Guilherme
dos Santos. É pouco? Viria muito mais, edição após edição.
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O grande desafio, contudo, ia além da publicação de pensamentos tão contraditórios. A maior dificuldade era juntar intelectuais de
ideologias antagônicas no mesmo ambiente editorial e comprometê-los com essa convivência. Como em um quebra-cabeça, encaixes improváveis foram sendo construídos, dentro do espaço democrático
das páginas da revista. Os Conselhos Consultivo e Editorial colocaram lado a lado Roberto Campos, Maria da Conceição Tavares, José
Luiz Bulhões de Pedreira, Cesar Maia, Jorge Oscar de Mello Flôres,
Antônio Barros de Castro, Paulo Guedes, Carlos Simonsen Leal, Antonio Delfim Netto, Luiz Gonzaga Belluzzo, Daniel Dantas, Jorge Boaventura, Renê Garcia, M. F. Thompson Motta, Carlos Lessa, Emir Sader, João Sayad, Miguel Ethel, José Luiz Fiori e Joaquim Falcão, entre
muitos outros intelectuais politicamente polares, todos de excelente
cepa, conforme não poderia deixar de ser. Não é uma ousadia afirmar
que os responsáveis pela maior e melhor produção de conhecimento
do país fazem parte dos Conselhos de Insight Inteligência, são seus
articulistas ou ambos. Foram eles o sal da terra da publicação.
Nesses 21 anos de vida e 82 edições trimestrais, Insight Inteligência publicou artigos e depoimentos de 810 pensadores. Não se pautou
apenas pelo debate, puro e simples, mas pelo caráter propositivo das
ideias. Em nenhum momento se acomodou na discussão dos fatos
e argumentos batidos ou na análise da efêmera conjuntura, um lugar-comum e inflacionado nas lides intelectuais do país. A revista
publicou artigos sofisticados sobre temas pouco usuais, como as intrincadas questões da vigilância das fronteiras, as diversas conexões
do cérebro por todo o corpo, o avanço da tecnologia odontológica, a
herança genética do bem e do mal, a contabilidade dos fatores sociais
6
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e a definição original de sociedade intransitiva, entre tantos e tantos
outros. Insight Inteligência está classificada no Qualis da Capes em
seis áreas de avaliação – comunicação e informação, economia, direito,
ciências políticas e relações internacionais, interdisciplinar e ciências
ambientais. É possível que nenhuma publicação congênere tenha essa
amplitude de citações. É provável que não haja publicação congênere.
Em diversas edições da revista pulsam depoimentos seminais. Alguns merecem o pódio dos clássicos. Não vamos nominá-los. Deixemos essa avaliação a cargo do leitor, pois são todos geniais. O livro
“No Calor das Ideias” traz à tona esses testemunhos, praticamente
inéditos devido à característica da distribuição seleta da revista para
um mailing refinado, constituído de acadêmicos, empresários, parlamentares, desembargadores, juízes da Alta Corte, prelados, oficiais
do Alto Comando das Forças Armadas e formadores de opinião. É
um target reduzido, mas determinante nas decisões centrais do país.
Nas coxias, pensando e conduzindo a edição da revista, se revezaram personagens fundamentais para a existência da publicação.
Primeiramente não existiria Insight Inteligência se não houvesse a
inspiração e o pensamento fora da caixa de Wanderley Guilherme
dos Santos, a mais perfeita sinonímia do título da revista. Wanderley
batizou Inteligência e foi seu primeiro editor. Hoje faz parte do Conselho Editorial e é um assíduo e notável articulista. Seguiram com a
batuta da revista Coriolano Gatto, Rodrigo de Almeida, Claudio Fernandez e Christian Lynch, atual editor, todos brilhantes condutores
da intrincada teia de textos, entrevistas, poemas, ensaios fotográficos e tantas outras contribuições inovadoras e ousadas contidas nas
edições de Insight Inteligência.
7
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Para não omitir minha participação, fui o fundador de Insight Inteligência. Mantive o cargo de diretor de redação desde o primeiro
número da publicação até os dias de hoje. Sou algo próximo da definição de um publisher. Faço pontes. Eventualmente escrevo algum
artigo. Fiquemos por aqui...
Este livro só foi possível devido à colaboração de Ronald Levinsohn,
Chaim Zaher, Aloysio Miranda, Marcio Alaor de Araújo e Fernando
Chacon. Fazemos um agradecimento especial a Pedro Henrique Mariani, que nos apoia desde a primeira hora de Insight Inteligência.
O livro “No Calor das Ideias” tem como subtítulo Breviário do Bem
Pensar. Talvez a segunda linha explique melhor a publicação do que
a nomenclatura que lhe antecede. Esta obra já nasce com o compromisso de um segundo tomo.
Os testemunhos estão organizados conforme a cronologia da sua
publicação na revista. São muitos os depoimentos de Insight Inteligência que merecem ser editados e disponibilizados a um público maior.
Mas uma coisa de cada vez. Por ora, vamos seguir “No Calor das Ideias”.

Luiz Cesar Faro
Diretor de Insight Inteligência

8

SUMÁRIO
A FEDERAÇÃO E A ANTIMATÉRIA
Eliezer Batista....................................................................................................................13

FUNDAMENTALISMO A JOAQUIM MURTINHO
Antonio Delfim Netto.........................................................................................................29

O ANTI-PIB E A CONTABILIDADE DO PREDATÓRIO
Jorge Oscar de Mello Flôres..............................................................................................45

MINORITÁRIO, MUTATIS MUTANDIS
José Luiz Bulhões Pedreira.................................................................................................54

PAUSA PARA DIGNIDADE
Raymundo Faoro................................................................................................................64

O OCASO É UMA AURORA!
Carlos Lessa......................................................................................................................72

O QUE EU NÃO DISSE NA DESPEDIDA
Roberto Campos................................................................................................................87

AQUI NO ESCRITÓRIO NÃO CONSTA LIVRO DE CHEQUES
Sergio Bermudes.............................................................................................................102

ECONOMISTAS DA FGV ENTREVISTAM LORDE J. M. KEYNES
Renê Garcia, Lauro Vieira e Jack Schechtman..................................................................121

9

NO CALOR DAS IDEIAS

SUMÁRIO

POR QUE AMEI OCTÁVIO BULHÕES
Maria da Conceição Tavares............................................................................................140

ARTHUR C. ENTREVISTA A. CANDAL
Arthur Candal..................................................................................................................163

A SÍNDROME DE JUDAS ISCARIOTES (VULGO SOCIAL-DEMOCRACIA)
Paulo Guedes...................................................................................................................189

A ESTÉTICA POLÍTICA DO CINEMA ESPERANÇA
Gillo Pontecorvo...............................................................................................................208

ELOGIO DA LOUCURA: DO CRIME HORRENDO COMO PSEUDOLÓGICA
Talvane de Moraes...........................................................................................................216

O IPEA E A “LISTA DE JOÃO PAULO”: UM ENCLAVE DE RESISTÊNCIA
João Paulo dos Reis Velloso.............................................................................................240

OS ESTADOS UNIDOS E A HEGEMONIA DA “DOCE TORTURA”
Candido Mendes..............................................................................................................257

DIREITO AO AVESSO (OU NOTAS SOBRE UMA DEMOCRACIA MAL-AFAMADA)
Fábio Konder Comparato..................................................................................................271

DISSECANDO A ANATOMIA LIBERAL
Luiz Felipe d’Ávila............................................................................................................288

10

SUMÁRIO

SAQUAREMAS & LUZIAS: A SOCIOLOGIA DO DESGOSTO COM O BRASIL
Christian Edward Cyril Lynch............................................................................................302

MANUSCRITOS SOBRE O ÓDIO E A GLOBALIZAÇÃO
Leandro Karnal.................................................................................................................332

JORNALISTA, UM RESSENTIDO?
Janio de Freitas...............................................................................................................346

DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA: CICATRIZAÇÃO AINDA QUE TARDIA
Jorio Dauster...................................................................................................................359

CACOFONIA DE ABSCESSOS: VIOLÊNCIA, DISRUPÇÕES DO CAPITALISMO E CRISE DA
DEMOCRACIA
Pierre Rosanvallon...........................................................................................................374

ENTRE POUCAS LINHAS: DESABAFO DE UM EDITOR EM JEJUM
Pedro Paulo de Sena Madureira.......................................................................................382

O EPÍLOGO DA CONCILIAÇÃO: A SUPREMACIA DO “EU” SOBRE O “NÓS”
Wanderley Guilherme dos Santos....................................................................................395

A FALTA QUE A ESQUERDA FAZ AO CENTRO
Sergio Abranches............................................................................................................416

ESTRANHO ENTRE PARES
André Lara Resende........................................................................................................430

11

ELIEZER BATISTA

A FEDERAÇÃO
E A ANTIMATÉRIA
D

E

P

O

I

M

E

N

T O

D

E

Eliezer Batista
Engenheiro, ex-Ministro e ex-presidente da Vale

Certa vez, o físico Albert Einstein fez o seguinte comentário com o
cientista Max Born: “Você acredita em um Deus que joga dados e eu, na
completa lei e ordem em um mundo objetivamente existente”. No traçado
mágico da nova federação, desenhado pelo engenheiro Eliezer Batista, o
Brasil, como na frase de Einstein, ganha inusitadas divisões, seguindo uma
racionalidade capaz de iluminar o horizonte. A lógica não segue modelos
cartesianos e ganha a sinuosidade de uma enorme espinha de peixe. “São
grandes eixos, os belts”, afirma. Na matemática de Eliezer, como na de
Einstein, dois mais dois podem ser três ou cinco. Na peculiar epistemologia
13
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de ambos, “a ideia – conforme os dizeres do notável físico – vale mais do
que o conhecimento”. O pensamento de Eliezer, sem tirar nem pôr, é a mais
perfeita tradução da palavra sinergia.
A construção do Brasil sempre teve muito pouca lógica. Isto
quer dizer que a escolha das prioridades, elaboração do planejamento, fundamentação das políticas de organização e fomento nos níveis
macro e micro e a definição dos empreendimentos muito raramente
estiveram subsidiados por uma base científica capaz de reduzir os
erros dos detentores das decisões de investimento. Os projetos sempre foram elaborados seguindo uma abordagem pontual, tópica. As
rodovias eram construídas, tendo como motivação apenas o interesse geopolítico. Veja o que foi feito no passado com a Rodovia Panamericana: ligava as capitais com interesse geopolítico. E quem não
se lembra da já quase mitológica Transamazônica? Como ponto de
partida, nós usamos o raciocínio sistêmico, holístico, como pilar da
nossa metodologia, pensando o Brasil integrado na América do Sul.
Quero explicar que, quando falamos “nós”, eu me refiro a dezenas
de cientistas e técnicos que – inicialmente aqui na Vale do Rio Doce,
depois na Secretaria de Assuntos Estratégicos e no BNDES e agora
novamente junto à Presidência da República – participaram dessa
grande radiografia da economia física e potencialidades do país. São
centenas de mapas, estudos e softwares que permitem enxergar as
vocações do Brasil com base em subsídios técnicos, e não apenas
balizando a decisão na vontade política. Esta pode prevalecer, mas o
gestor, o responsável pela decisão, terá parâmetros científicos para
sua escolha, seja ela qual motivo for. Retornando ao motivo da am14
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pliação dos nossos estudos para toda a América do Sul, insisto que
na economia globalizada não há outra maneira de entender a realidade senão atravessando fronteiras. Em segundo lugar, nós introduzimos a noção de velocidade, que não entrava nos planejamentos
anteriores. E, por último, a mudança de sentido dos vetores. Sob o
ponto de vista empresarial, a mudança dos focos econômicos e a obsolescência das indústrias high-tech são tão grandes que é preciso
saber trocar de rumo no tempo certo. Caso contrário, o empresário
está perdido. É o crescimento não linear. É a teoria do caos, que de
caos não tem nada. Ela ajuda a raciocinar e a organizar conjuntos
complexos e sem equivalência. É preciso escolher as linearidades
junto com as equações não lineares e um algoritmo de ligação. A
teoria do caos é muito usada para analisar os fenômenos meteorológicos, como o El Niño. Isso tudo é importante para ser usado em
termos de lógica no momento da tomada da decisão. Além disso,
o estudo foi feito sob a égide do desenvolvimento autossustentado,
que é o desenvolvimento físico, economicamente viável e saudável
ambiental e socialmente. É claro que em cada projeto há uma dosagem diferente desses componentes. Mas estão todos embutidos no
mesmo conceito. Não existe qualquer dicotomia. Esse é o pano de
fundo de todo o nosso raciocínio.
O primeiro passo para construir esse edifício foi o trabalho de
macrozoneamento ecológico-econômico, que começa com o estudo
científico da Amazônia, cujo objetivo foi entender o território e sua
capacidade de prover e exaurir. Então você lançava cinco ou seis variáveis complexas num software, partindo de todas as informações
disponíveis, para classificar os ecossistemas da região amazônica,
15
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ou seja, adquirir o conhecimento mínimo do território para atacá-lo
economicamente, e não fazer o desenvolvimento econômico como
foi feito, escurecendo tudo aquilo que existia ali. São problemas de
solo, vegetação, hídricos etc. Chegamos a mais de 100 ecossistemas
completamente diferentes. Isso é condição prévia e sine qua non para
enfrentar o problema econômico. O nosso erro foi simplesmente ignorar que uma região é algo bem maior do que um desenho no mapa.
As Organizações Não Governamentais (ONGs) ajudaram muito, no
início, alertando a sociedade para essa questão. Até há pouco tempo,
todo mundo achava que conversão de clima era uma besteira, que o
aquecimento atmosférico não era cientificamente comprovado. As
ONGs ajudaram nessa compreensão. O problema, como sempre, é
que, enquanto algumas poucas ONGs, no decorrer do tempo, evoluíram cientificamente, outras passaram a fazer proselitismo ecológico
com finalidades políticas.
Todo o nosso trabalho, desde sua concepção mais pioneira, foi
abordado pelo enfoque geoeconômico. Não há qualquer conotação
geopolítica ou geoestratégica. A questão estratégica sempre se confundiu com as questões militares, com o problema da guerra. Em
grego, a palavra estratégia pode também ser traduzida como general. Tome-se o exemplo do Brasil e da Argentina, que era tratada
como uma inimiga. Os problemas estratégicos, portanto, precediam
aos demais, incluindo o econômico. Nunca enfrentamos o problema econômico, sempre impedido pela abordagem geoestratégica. A
análise econômica vinha sempre a posteriori. As ferrovias tinham
bitolas diferentes, não podíamos comprar o gás da Argentina, os
generais argentinos achavam que a usina de Itaipu era para inundar
16
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Buenos Aires, e assim por diante. Não havia sinergia entre os dois
países. Não havia essa possibilidade. Hoje, isso tudo pertence aos
livros da História.
No plano interno, surgem os complicadores do desenho e organização da federação. A análise dos estados, em separado, é completamente diferente do estudo de suas regiões macroeconômicas. É
nesse ponto que entra o conceito da sinergia, quando dois mais dois
podem ser cinco ou três. Não existe a palavra anergia, o contrário de
sinergia. Mas, se ela existisse, bem poderia ser aplicada a algumas
barbaridades cometidas no âmbito federativo. A mesma soma de dinheiro aplicada a cinco estados do Nordeste pode ser também feita à
base de macrorregiões – que abarcariam parte dos estados, criando
eixos de desenvolvimento livres do demarcamento político-geográfico – com resultados bem superiores. Quer dizer, o retorno será
maior nessas regiões do que na divisão federativa. São os erros da
federação com relação à análise econômica pura. Com isso, não quero dizer que não vamos analisar pelo lado geoestratégico e pelo lado
geopolítico. Ambos continuam a existir. Mas isso não é atribuição
nossa. Isso é tarefa para os políticos e para os diplomatas. Apenas
nós invertemos a ordem de atacar os problemas. Os profissionais
das outras áreas, que tratarão das abordagens políticas e estratégicas muito melhor do que nós, terão em suas mãos os problemas
econômicos quantificados e colocados de uma outra forma, capaz de
permitir uma visão integrada, gestáltica, da mesma questão. Como
nós conseguiríamos descobrir a sinergia entre as economias do Brasil com a Venezuela, Argentina ou Bolívia, ou mesmo intraestados
desses países, senão dispuséssemos dessa metodologia de análise?
17
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O raciocínio geoestratégico sempre inibiu técnicos competentes
de buscarem essa integração. Para entender melhor o conceito, é
interessante ir à origem da palavra em grego clássico, uma língua
muito rica. A palavra guerra é polémou. A noção de plano veio da
estratégia da guerra. Isso evoluiu para a cidade-Estado (polis), e a
ideia de plano ficou condicionada à estratégia da cidade-Estado.
Com a economia, houve uma nova mudança. Então, o que é econômico-estratégico é igualmente estratégico-econômico. Não existe a
dicotomia que muitos falam por aí. Hoje a palavra estratégia virou
uma expressão bastarda. Transformou-se em um inclusive, aliás ou
sin embargo, em espanhol. Quem sintetizou esse tipo de bobagem foi
Bill Rogers, com uma pérola do pensamento semiótico: “Seu problema não é aquilo que você não sabe, é aquilo que você pensa que
sabe e não é aquilo”. Como a federação, essa frase é uma conversa
de doido.
A ÂNCORA DA INFRAESTRUTURA

A infraestrutura é o nosso primeiro elemento de análise, a nossa
âncora – em que pese ser esse termo hoje perigoso –, e segue em
paralelo com o desenvolvimento econômico. O problema da América
do Sul é o mesmo do Brasil: temos uma economia muito diferente.
A infraestrutura consome a maior parte do capital. Sem ela não é
possível promover o desenvolvimento, sobretudo a logística, a grande responsável por dividir o território, definindo-o por macrorregiões. Dentro da infraestrutura, nós classificamos quatro elementos
fundamentais. O mais importante é o capital humano, do qual não
trataremos neste depoimento. Ele é tão complexo que nós o coloca18
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mos como um capítulo à parte. A nossa noção de infraestrutura é
um pouco diferente da concepção do Banco Mundial. A logística,
por exemplo, representa tudo que é gasto para levar um objeto do
ponto “A” ao ponto “B”. Em termos macroscópicos, fazendo as aproximações intraunidades federativas ou com países ou continentes, é
o conjunto de custos de vias – rodoviárias, ferroviárias ou hidrovias
–, armazenagens, os problemas portuários, intermodalidades, toda
as logísticas de transporte marítimo, os problemas de alfândega, de
marketing e rede de distribuição. Isso é uma coisa só; faz parte de
um mesmo sistema. Sepetiba (no estado do Rio de Janeiro) não é um
porto, mas parte de um elo que abrange uma grande região, centralizada no porto, cuja abrangência econômica engloba os estados de
São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O sistema cobre tudo isso.
É errado ser chamado de Porto de Sepetiba. O correto é designá-lo
como sistema de logística do Sudeste do Brasil. Da mesma forma, o
Teleporto é a infovia da multimídia do Rio de Janeiro. É fundamental
tratar os termos com as definições adequadas. As palavras exercem
uma grande magia.
Existem outras várias inovações no nosso trabalho. A maior delas é o tratamento simultâneo dos problemas de infraestrutura. A
ideia maior do projeto é levar o Brasil à condição de uma economia
do pensamento, com o desenvolvimento de produtos e serviços de
alto valor adicionado. O nosso objetivo é mostrar que nenhum país
enriquece com os recursos naturais. Eu conheci a Coreia como um
monte de ruínas. Eles fizeram o leap-frog. Saíram do zero, sem os
inconvenientes dos países europeus, que estão cheios de tradições,
recheados de uma parafernália, que não serve para nada, e assim
19
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não conseguem dar o pulo. São lotados de preconceitos. A Coreia há
20 anos não era nada e deu um grande pulo por cima do atraso. O
mesmo vale para Cingapura ou Taiwan.
Em inglês é chamado de knowledge intense economic, que é a economia baseada em conhecimento. Não é só o conhecimento. É a ideia.
Daí vem o valor da intelligentzia. É como Einstein dizia: as ideias valem mais do que o conhecimento propriamente dito. É preciso inovar. E para atingir esse objetivo é preciso ter ideias. Tudo é interligado. O conhecimento também é fundamental e está relacionado
com a educação. No final, tudo está ligado sempre ao problema de
educação. Concentramo-nos em telemática, que reúne telecomunicações, informação tecnológica, multimídia. Isso tudo é uma coisa só.
É preciso simplificar os conceitos para fazer a análise global e com a
lógica matemática por trás de tudo isso. A telemática é a ponte entre
a economia de recursos naturais e a economia de inteligência (blend
power). É o mais importante dos três elementos de infraestrutura. É
uma superposição natural, porque ela é sinérgica, entrelaça-se com
todos os demais elementos.
O tratamento simultâneo permite que as redes de fibra ótica vão
ao longo das ferrovias, das rodovias e das linhas de transmissão. Há
um imbricamento crescente dessas variáveis.
A logística condiciona a telemática e a energia. Boa parte do custo disso tudo é a faixa de servidão. Além disso, há um problema
ambiental. O pipeline de Mato Grosso vem ao longo da Noroeste para
não entrar no Pantanal. E ao longo dele vai ser feito a linha de transmissão ou de fibra ótica. Há uma rodovia que está sendo asfaltada
que faz a ligação da Venezuela com o Brasil sobre a qual vai passar a
20
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linha de transmissão. Nesta linha, existe a ligação de telecomunicações. Tudo é uma coisa só. Antigamente, o lugar tinha energia, mas
não possuía telecomunicações; tinha transporte, mas inexistia energia e assim por diante. O desperdício de infraestrutura era brutal,
um benefício era anulado pela ausência de outro. Um investimento,
comemorado como grande avanço, não leva a lugar algum. E tudo
isso passava desapercebido.
PULANDO DE PLANO EM PLANO

Outro problema que passou a ser identificado pelos economistas americanos modernos, como Paul Krugman, um dos melhores
de sua geração, é o seguinte: o que adianta construir um modelo
teórico, como o Plano Plurianual no tempo do governo Collor, pondo uma taxa de crescimento demográfico projetada ou uma taxa de
crescimento do Produto Interno Bruto prevista e em cima da qual
é construída um castelo teórico, mas sem correspondência com a
economia real? O pessoal ficou apavorado no governo Collor quando
(em meados de 1992) os japoneses estiveram no Brasil e o Marcílio
(Marques Moreira) fez um discurso tradicional da estabilidade da
moeda e tudo mais. Então, os japoneses perguntaram sobre a situação da energia e dos portos e ninguém sabia responder com precisão. As autoridades brasileiras falavam que era formidável, maravilhoso, e os japoneses queriam saber os números. Pediam: o senhor
poderia colocar esse formidável em números? Quer dizer, não há
mais ninguém bobo no mundo. Todos sabem calcular, quantificar
com precisão e fazer a correlação entre a realidade física (a situação
de infraestrutura) e o orçamento – onde será necessário investir di21
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nheiro para saber a taxa de retorno. Caso contrário o dinheiro estará
sendo jogado fora.
Em um país pobre, sem taxa de poupança, o dinheiro não pode ser
usado em porcaria. Quando nós começamos esse trabalho, a ideia
era justamente permitir que o Plano Plurianual tivesse um grau de
correlação com a economia física para orientar os investimentos.
Os projetos, quantificados com um banco de dados, poderiam ser
filtrados à luz de uma análise quantitativa, o que permitiria diminuir o desperdício e balizar a decisão puramente política. É claro que
depois é posta a componente política. Mas, a ideia era diminuir o
grau de erro. A mesma coisa foi pensada em termos de privatização,
ou seja, o nosso objetivo era aproveitar ao máximo tudo aquilo que
já estava construído, procurando soluções para otimizar o existente
em contraponto à grande ideologia de desconstrução destrutiva – as
teses de que tudo tinha que ser fechado, sucateado, destruído.
O grande drama nosso é que a maior parte da infraestrutura foi
construída para uma economia que não existe mais. Por exemplo:
as ferrovias na Zona da Mata foram construídas para o transporte
de café. Rodovias no Nordeste foram desenhadas através do critério
puramente político. O próprio sistema rodoviário de Minas Gerais
foi feito para sair e chegar em Belo Horizonte, apenas seguindo o
critério de que era a capital. O mesmo vale para Brasília. Ninguém
levou em conta o custo e o impacto na inflação. A ideia em si não era
ruim. Mas, ao se calcular o custo daquilo no tempo, cai-se para trás
de susto. Havia outras maneiras de levar a economia para o interior,
de fazer a mesma coisa. Aquela foi uma maneira que contemplava
somente o enfoque geopolítico. Era preciso adotar outros critérios.
22

ELIEZER BATISTA

Veja a privatização da Rede Ferroviária. Tudo foi feito dentro do
critério da divisão administrativa que existia, e não no critério econômico. Temos mapas de todos os sistemas viários existentes que
têm razão econômica no presente e no futuro. É a nova geografia
econômica. Então, essas novas rodovias, ferrovias e hidrovias surgiram dessa racionalização geoeconômica. As hidrovias, como a
Madeira-Amazonas e a Paraná-Tietê, que foram introduzidas nesse
novo mapa e não figuravam em planejamento algum, representaram, proporcionalmente, um investimento muito pequeno. A ideia
era gastar menos capital para sua complementação mesmo que não
estivessem em uma geografia exatamente ideal. O alvo é o custo menor. Mais tarde, com a capitalização das regiões, seriam corrigidos
os chamados elos faltantes – missing links – com vistas a atingir a
solução melhor.
EM BUSCA DO PÉ DE GALINHA

Numa fase seguinte, começamos a estudar a divisão do território, ou seja, as áreas do Brasil que, independentemente da divisão
federativa, têm sentido econômico. Nesse ponto, nós entramos na
questão da logística. Teoricamente, isso significa aproveitar os sistemas viários atuais e planejar o que vai para o futuro, levando em
conta as riquezas e as outras informações já existentes. Nesse plano, estamos considerando o macrozoneamento estratégico e muitas
informações que foram coletadas para saber os traçados dessas vias
(rodo, ferro ou hidro) e dos portos. Dentro do conceito da economia de importação e de exportação e na economia interregional, os
portos ganham muita importância. Esse trabalho é o mais difícil. É
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preciso pôr todas essas perspectivas e traçar toda uma nova divisão
do país, classificando-o em nove regiões diferentes, levando em consideração a interligação Norte-Sul e o fato de que grande parte da
economia está concentrada na costa. Então, tinha-se que ver também os problemas Leste-Oeste como um grande item, a navegação
de cabotagem, que faria a interligação Norte-Sul, via marítima, de
forma mais barata. Uma dessas nove regiões, bastante favorecida,
é a que engloba o Sudeste do país. Para sorte dessa macrorregião,
todas as principais vias levam ao estado de São Paulo, onde está
o grande mercado, e ao Rio de Janeiro. Há um sentido econômico
permanente, embora tenham sido construídas por razões geopolíticas. O Porto de Sepetiba é um grande elo dessa macrorregião, que
abrange até a Bolívia e o Paraguai. Ultrapassa, portanto, as fronteiras do Brasil.
Com a definição dos eixos, nós chegamos à conclusão de que a
noção de polo, como a do ABC Paulista, que prevaleceu por muito
tempo, está ultrapassada por problemas de ordem ambiental e social. Foram criados monstros como a cidade de São Paulo e do México, com seus penduricalhos. É preciso fazer a descentralização ao
longo dessas vias. Não é ir para o interior, onde não há nada, mas
para cidades menores, já com bases locais de desenvolvimento. São
os novos eixos, que não têm qualquer relação com a imbecilidade
de corredor de exportação. Estamos falando de belts – grandes eixos – de desenvolvimento econômico. Com a organização logística,
são acrescidos os insumos de energia e de telecomunicações mais
baratos possíveis. Assim, estamos aptos para estudar as vocações
econômicas competitivas dessas regiões – se a economia é pesada,
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agricultura, mineração, indústria de conhecimento intensivo ou que
seja. O próximo passo é o planejamento de desenvolvimento regional. São as capilaridades desse negócio. O eixo pressupõe as capilaridades para obter a espinha dorsal. É como uma imensa espinha
de peixe ou o pé de galinha, em linguagem popular. Aliás, o Brasil é
um imenso pé de galinha, só que até agora ele tem chamado mais a
atenção pela sua conformação grotesca do que pelo seu desenho de
entrelaçamentos. A lógica do pé de galinha é a lógica do planejamento regional, que leva em consideração cada veia, cada artéria, cada
cartilagem. O planejamento regional está sendo feito pelo BNDES.
São os chamados planos de ação, com tudo que nós falamos, mas
incluindo as modificações políticas. É um progresso. O raciocínio
dos planejadores, políticos, burocratas, por mais que queiram ser
diferentes, originais e ou tenham outros interesses, agora precisa incluir essas formulações. Como está tudo quantificado, o sujeito que
vai propor algo muito caro tem um parâmetro que, no mínimo, leva
ele a pensar sobre alternativas de otimização econômica. No fundo,
é criado um balizamento no grau de erro dos anões do Orçamento.
Ninguém vai poder sugerir uma besteira muito grande.
Nós não começamos esse negócio para impor ideias. O objetivo
sempre foi científico. Neste percurso todo, aprendi muito, submetendo o planejamento a muita gente. O curioso é que ao discutir
com as pessoas, sobretudo com os deputados, tudo é desviado para
o lado político. É natural. Eu sempre digo que só levo em conta o
lado econômico. Aquela Ferrovia Norte-Sul não tem qualquer sentido econômico. O deputado então pergunta: por que não se constrói
outra estrada ali? Eu digo que não tem qualquer lógica econômica.
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Agora, se ele quiser passar com a estrada por ali, é problema dele,
não é meu de quantificar e dar elementos lógicos de justificação do
empreendimento. Quando o sujeito vê os números, fica apavorado.
Hoje, por exemplo, não teria mais como se propor um projeto como
o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que tinha apenas uma
rota com destino para a Bolívia e custou uma fortuna. Foi uma interligação com nada, sem querer chamar a Bolívia de nada, mas já
chamando. O capital ficou empatado lá durante muito tempo e poderia ter sido aplicado em outras coisas.
A BATALHA CONTRA O BLÁ-BLÁ-BLÁ

Tudo isso, a logística, a energia, a telemática, é muito bonito
quando você liga com a indústria de pensamento intensivo, que está
relacionada ao problema da educação e da multimídia. O Brasil não
é Cingapura, é um monstrão. Então é preciso começar com os centros de excelência. Temos que criar um em Campinas, por exemplo,
outro em Blumenau, Campina Grande, Recife e por aí vai. É necessário escolher as áreas e começar a educar já orientado na direção
que se pretende seguir. Veja o erro brutal da Lei de Informática. Era
abrangente demais e visava ao hardware, só. Resultado: o computador hoje é uma grande commodity, não criamos a informatização da
sociedade, que é o mercado. E o usuário é o instrumental que sabe
usar o computador para exportar software, trabalhando em mercados modernos. A lei criou um contrabando brutal. Uma tragédia.
A coisa mais burra é o sujeito taxar a importação de inteligência e
premiar a burrice local. É infernal. Aquilo atrasou muito o Brasil.
Vamos ter que fazer um esforço descomunal para recuperar esse
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atraso, pois teve um impacto grande na formação da juventude e nos
centros universitários.
Não é por outra razão que precisamos igualmente melhorar o
academicismo primitivo de nossas universidades, que tratam da flexibilidade da cauda do jacaré da Indochina. Não me interessa isso.
Vamos atacar os nossos problemas. San Tiago Dantas dizia que o
universo da universidade é aquele que abrange onde estamos vivendo. Para que ser especialista em mosca do Ceilão? Isso é possível
em uma universidade americana rica. Pouco me importo com isso.
Quero começar a minha casa pela fundação. O rico pode brincar de
iniciar pela janela. Nos Estados Unidos, nós encontramos o coreano, o tailandês e o chinês aplicados no estudo de ciências práticas,
enquanto em Paris o sujeito está preocupado com a estética da fonética. Veja bem, não sou contra isso. Mas é a questão do valor da
função no tempo.
Poderíamos concentrar nossos esforços em educação para atingir, por exemplo, a pesquisa. Então, eu educo o pessoal fora, e também trago outros cérebros. Este foi o caminho escolhido por Israel,
que virou um país high-tech, em grande parte ajudado pela imigração de judeus da Rússia. Israel deu um salto colossal. Nosso esforço precisa ser nesta direção. Não é vender matérias-primas. Assim,
nunca ficaremos ricos. Podemos nos capitalizar com os recursos naturais, barateando os custos. Tudo que falei até agora está também
relacionado com a redução do Custo Brasil. Logística é o maior item
desse custo. Em cima disso aparecem os problemas de caráter institucional, como as propaladas reformas constitucionais. Logística é o
seguinte: eu preciso vender um produto fabricado em São José do Rio
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Claro para Stuttgart (Alemanha). No meio deste caminho, quais são
os custos, os impedimentos de caráter burocrático, aduaneiro, de
corrupção, de ineficiência operacional dos portos? O parlamentar,
ao tomar conhecimento destes fatos, votaria a reforma no claro. Não
votaria nessa escuridão, nesse enorme breu de desconhecimento dos
fatos. Como vamos nos inserir na economia global só com blá-blá-blá? Ponha isso tudo no papel, em números. Aliás, sem números
que quantifiquem os problemas, que demonstrem as insuficiências,
nunca iremos a lugar algum.

Depoimento a Luiz Cesar Faro e Coriolano Gatto | Edição 1, 1997
Eliezer Batista H1924 = 2018
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Antonio Delfim Netto
Economista, ex-ministro da Fazenda

Joaquim Murtinho foi ministro da Fazenda no governo do
quarto presidente republicano, o paulista Campos Sales, eleito para
cumprir o mandato de 1898 a 1902. Há 100 anos, o Brasil tinha aproximadamente 16 milhões de habitantes e uma economia sustentada
basicamente pela produção agrícola e por uma intensa atividade comercial, cujo maior movimento era derivado dos negócios de exportação e importação. Não obstante termos a base agrícola limitada a
uns poucos produtos, nossa participação era importante no comércio
mundial: por muitos anos já vínhamos mantendo a liderança mun29
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dial na produção e nas exportações de café e éramos exportadores
importantes de açúcar, algodão, fumo e cacau e começávamos a ter
participação significativa no comércio da borracha e da erva-mate,
que iriam crescer muito nos anos seguintes.
Considerando a extensão territorial, tínhamos uma população
escassa, um décimo da atual, o que pode dar uma ideia da dimensão econômica de nosso mercado interno. Ela iria crescer muito
nos anos seguintes, principalmente pelo fluxo imigratório que se
tornava cada vez mais importante como fonte de suprimento da
mão de obra substituta da escravatura abolida em 1888. Para efeito
de comparação, no final do século os Estados Unidos tinham uma
população de 76 milhões, num território que correspondia a 2/3 do
nosso. Com um mercado interno em grande expansão, a América
começava a assumir a posição de grande cliente para as nossas
exportações, principalmente de café. O mercado financeiro no entanto era comandado por Londres, e a libra esterlina era a moeda
reserva e a referência no câmbio.
Cremos que esse pequeno intróito era necessário para compreendermos melhor a dimensão dos problemas da economia enfrentados
pela administração de Joaquim Murtinho, engenheiro e médico homeopata nascido em Mato Grosso e educado no Rio de Janeiro, personalidade interessante e de convicções muito firmes em matéria de
finanças públicas. Aos 13 anos deixou sua terra, Cuiabá, para estudar
na Corte, cruzando o país a pé e a cavalo numa viagem de 3 meses
e alguns dias. Após completar os cursos de Engenharia e Medicina
foi nomeado professor catedrático de Ciências Físicas e Naturais da
Escola Politécnica do Rio de Janeiro e posteriormente ocupou a ca30
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deira de Biologia Industrial e Química Orgânica. Há um registro que
despertou simpatia na sua atividade de professor. Teve a iniciativa
de liderar uma excursão de seus alunos, percorrendo durante dois
meses a região cafeeira de São Paulo para que eles tomassem contato direto com a economia rural, observando os métodos de produção e o regime de trabalho nas fazendas. Escreveu um relatório
interessante sobre a viagem, com observações que já revelavam sua
percepção dos problemas econômicos, reproduzidas num excelente
trabalho editado pelo Centro Gráfico do Senado Federal, sob o título
“Ideias Econômicas de Joaquim Murtinho”. Nessa obra, organizada
pela professora Nícia Vilela Luz, estão os relatórios de Murtinho
nos anos de 1897 a 1901, que cobrem os períodos de sua participação
nos governos, primeiro como Ministro da Indústria, Viação e Obras
Públicas e depois como Ministro da Fazenda. Eles foram nossa fonte
principal de informação sobre o seu pensamento econômico e sobre
as políticas por ele praticadas na direção das finanças no governo
Campos Sales. Valemo-nos, também, da conhecida obra de Alcindo
Guanabara, “A Presidência de Campos Sales”, edição de 1983 da Universidade de Brasília.
Como tantos intelectuais à época, Murtinho foi bastante influenciado pela teoria darwiniana da sobrevivência dos mais aptos, o que
o aproximava das teses econômicas defendidas pelos liberais. Confessava-se um admirador do filósofo inglês Herbert Spencer, cujas
formulações a respeito da evolução natural eram muito populares
entre os engenheiros. Na prática, repudiava a intervenção direta do
Estado na ordem econômica, mas não de forma radical. Admitia a
necessidade de uma interferência indireta do governo na promoção
31

NO CALOR DAS IDEIAS

do desenvolvimento, mediante estímulos às obras de infraestrutura,
como a construção de vias de comunicação (notadamente ferrovias)
e instalações portuárias que atendessem às necessidades de escoamento da produção. Segundo ele, o Estado deveria aplicar-se ao aparelhamento da infraestrutura a fim de propiciar as condições necessárias ao desenvolvimento econômico: “Cortemos o nosso território
de estradas de ferro, procuremos desenvolver o nosso serviço postal
e telegráfico e ampliar a navegação dos nossos rios sem número,
facilitando por essa forma o comércio, a indústria e a agricultura”.
Corretíssimo, mas isso, que Murtinho defendeu quando Ministro
da Indústria, Viação e Obras Públicas em 1897, ele infelizmente
não pôde estimular como Ministro da Fazenda (1898/1902), devido
à necessidade de enxugamento da moeda e da redução dos gastos
públicos, circunstâncias que se tornaram obrigatórias em razão do
compromisso assumido com a renegociação de dívidas no exterior.
É preciso lembrar que não existiam cursos regulares de Economia e nem mesmo a profissão de economista naquela época, mas
alguns dos livros clássicos da matéria já eram acessíveis, a maioria
em francês e alguns em português. Nosso prezado D. João VI, de
quem tanto se fala mal no Brasil, já havia mandado traduzir para
o português e imprimir “A Riqueza das Nações”, de Adam Smith,
por exemplo. Desde o Império e com mais frequência nos primeiros
anos da República, era possível identificar duas correntes antagônicas do pensamento econômico, contrapondo os que defendiam tarifas protecionistas para promover o desenvolvimento industrial e os
adeptos do “livre-cambismo”, da “industrialização natural” (variantes nacionais do “laissez faire, laissez passer”) e da teoria da divisão
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internacional do trabalho. Estes últimos eram considerados liberais
em economia.
Murtinho se tornou um expoente dessa corrente dita “liberal”,
embora uma das suas maiores batalhas tenha sido em defesa da ortodoxia monetária, contrária à posição do Partido Liberal, que desde
os tempos do Império advogava o sistema de pluralidade de emissões
que levou o país à crise do encilhamento já no período republicano.
Antes, em 1897, quando ocupava o cargo de Ministro da Indústria,
Viação e Obras Públicas, deixou claro seu pensamento alinhado com
a teoria da divisão internacional do trabalho, num relatório à Presidência da República, no período de interinidade do vice-presidente
Manuel Vitorino (governo Prudente de Moraes): “A nossa organização
industrial – diz ele – tem seguido nos últimos tempos uma marcha
anômala, irregular e profundamente viciosa. Duas grandes causas
têm contribuído para esse resultado: uma compreensão falsa do patriotismo e uma pletora não menos falsa de capitais. A pseudoabundância de capitais produzida pelas emissões promoveu a criação de
um sem-número de indústrias e desenvolveu de modo extraordinário
a atividade agrícola. O custo de produção nessas indústrias, sendo
muito alto em relação aos produtos que nos vêm do exterior eleva, por
meio de taxas ultraprotecionistas nas tarifas da Alfândega, o preço
dos produtos estrangeiros, criando assim um mercado falso em que os
produtos internos vencem na concorrência os produtos do exterior”.
Mais adiante, nesse mesmo relatório, localizamos uma pequena
síntese reveladora da implicância de Murtinho com a industrialização, quando ele condena o que chamava de “indústria artificial”: “O
que caracteriza uma indústria natural (e, portanto, viável, em con33
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traposição às indústrias “artificiais”) não é o fato de ter sua matéria-prima importada ou não, mas o de ter capacidade de produzir o
máximo resultado possível em relação ao capital empregado, com o
mais baixo preço em um regime de livre concorrência”.
Quem se lembrar da recente declaração do Sr. Alan Greenspan
(presidente do FED, o banco central americano), citada na The Economist em janeiro de 1998, analisando a posteriori as causas dos problemas da economia industrial asiática, certamente concordará em
que o ilustre presidente do Federal Reserve subscreveria com alegria
o diagnóstico de Murtinho... Eis o que disse Greenspan: “Em retrospecto, ficou claro que o fluxo de investimentos para essas economias
foi maior do que poderia ser empregado lucrativamente a um custo
razoável”...
Não era apenas em relação à indústria que Murtinho se aferrava
às “soluções naturais”. Durante todo o período em que foi Ministro
da Fazenda, enfrentou a crise da superprodução cafeeira, resistindo
à todas as pressões em favor da intervenção estatal para sustentação
de preços. Ele já antecipara essa sua posição intransigente em 1897,
quando Ministro da Indústria, afirmando com muita clareza que os
agricultores deveriam submeter-se “às leis naturais”, diversificando
as culturas e limitando o cultivo do café às áreas mais produtivas.
A solução do problema estava nas mãos dos próprios cafeicultores,
que deveriam, por um lado, moderar a oferta e, por outro, promover
o aumento do consumo no exterior (de preferência com recursos
privados), sem esperar a ajuda do governo, que, no máximo, deveria gestionar a redução de taxas impostas por alguns consumidores
europeus à entrada do café brasileiro. Mas advertia: “era necessário
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que o Brasil desse o exemplo, não colocando também embaraço à circulação de bens importados, não enveredando ainda mais por essa
estrada tortuosa do protecionismo”. Recusava-se, assim, a engajar o
governo em qualquer política de valorização do café.
A solução do problema deveria ser encontrada pelo próprio mercado, que se encarregaria de eliminar os produtores marginais. É ele
próprio que nos diz, no relatório do Ministério da Fazenda de 1899:
“Convicto de que a intervenção oficial só poderia aumentar os nossos males, o governo deixou que a produção do café se reduzisse por
seleção natural, determinando-se assim a liquidação e a eliminação
dos que não tinham condições de vida, ficando ela nas mãos dos
mais fortes e dos mais bem organizados para a luta” (mais darwiniano do que isso era impossível...). Já em 1895, quando o preço interno
começou a declinar, foi proposto o monopólio da comercialização
do café pelo Estado. Em 1898 surgem as primeiras sugestões para
a queima do produto e, em 1901, nova sugestão de monopólio, mas
Murtinho era um spenceriano convicto de que a concorrência puniria somente os incapazes, e nem mesmo uma crise bancária pôde
demovê-lo de sua posição.
O ponto alto da posição de Murtinho residia em sua completa coerência, produzida por um incrível dogmatismo que se supunha “científico”. Convencido de que existia um desajustamento entre a oferta
e a procura do produto e de que qualquer intervenção do governo
seria incapaz de eliminar esse fato real, esperava que o desajustamento fosse resolvido pela seleção natural, em que os produtores
marginais, com custos mais elevados, sucumbiriam. Compreendendo, por outro lado, que o ajustamento poderia ser acelerado por uma
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ampliação da procura, forçou também este caminho, tendo o governo federal promovido intensa propaganda do produto no exterior e
conseguido várias reduções tarifárias.
A dificuldade com a solução de Murtinho residia nas características do próprio mercado cafeeiro, cuja oferta levava quatro anos
para maturar e cuja demanda era inelástica, de forma que as flutuações dos preços eram consequências “naturais” do funcionamento do mercado. Ele não entendeu que exatamente porque “café era
câmbio” (a redução da oferta do produto aumentava os preços mais
do que proporcionalmente e, assim, elevava a receita em divisas,
valorizando o câmbio) a solução “natural” nunca poderia levar à realização dos seus objetivos: a diversificação da pauta exportadora.
Quando aumentava a produção de café, em resposta a preços altos
anteriores, caiam rapidamente os seus preços e a receita de divisas.
Desvalorizava-se assim o câmbio e estimulava-se a produção interna
de outros produtos, florescendo as atividades não cafeeiras. Depois
de algum tempo o efeito dos preços baixos do café fazia-se sentir e
a oferta se reduzia: aumentavam-se seus preços e a receita de divisas. Valorizava-se o câmbio eliminando-se a incipiente expansão das
atividades não cafeeiras. A solução natural não era, portanto, uma
“solução”, mas um “problema”.
Só a partir de 1902, quando Murtinho já deixara o Ministério da
Fazenda, é que começou a tomar corpo a ideia que o governo poderia
e deveria intervir no mercado, tendo sido decretada a proibição do
plantio do café em São Paulo pelo prazo de cinco anos. E, em 1906 a
política de intervenção foi acentuada com a decisão de retirada dos
estoques do mercado (Plano Siciliano e Convênio de Taubaté).
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A avaliação que se pode fazer da gestão de Joaquim Murtinho no
Ministério da Fazenda é que ela foi coerente com a sua visão da economia. Era um cultor da teoria quantitativa – dir-se-ia hoje um monetarista – embora essas expressões não fossem utilizadas na época. Ao
convidá-lo para a Fazenda, o presidente eleito Campos Sales demonstrou que conhecia o pensamento de Murtinho e dele compartilhava,
delegando-lhe a tarefa primordial de pôr ordem nas finanças da República, abaladas pelo excesso de emissões monetárias. Na realidade,
a administração Campos Sales não dispunha de alternativas, devido
aos compromissos assumidos no acordo de consolidação da dívida
externa (o Funding Loan de 15 de junho de 1898) que exigia o resgate
de uma boa parte do papel-moeda em circulação no país. O acordo
firmado com os credores externos liderados pela Casa Rothschild and
Sons evitou que o governo anterior, do Sr. Prudente de Moraes, se
encerrasse com o país pedindo moratória devido à impossibilidade de
honrar dívidas que vinham do Império, mas que se expandiram rapidamente nos primeiros anos do regime republicano, atingindo cerca
de 10 milhões de libras esterlinas. Naquela ocasião Rothschild and
Sons, agindo como uma espécie de FMI, encampou as dívidas dos demais credores, mas exigiu o saneamento de nossas finanças internas
e o aval pessoal do futuro Presidente (já eleito, mas não empossado)
o Sr. Campos Sales. O saneamento financeiro era exigido por que os
banqueiros precisavam assegurar-se de que suas garantias, representadas na maior parte pela renda da Alfândega do Rio de Janeiro, não
correriam o risco de esvair-se com a desvalorização da moeda.
Para o Ministro da Fazenda de Campos Sales essa exigência se casava perfeitamente com as doutrinas de sua predileção e numa certa
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medida reforçava seu diagnóstico sobre as causas da crise econômico-financeira. Como já vimos, ele estava convencido de que a origem
da crise econômica estava localizada no desequilíbrio entre a oferta
e a procura do café, aviltando os preços do produto, o que desestabilizava a economia internamente e reduzia as receitas de exportação.
Dada a importância do setor cafeeiro no conjunto da economia e mais
ainda o seu peso decisivo para o equilíbrio da balança comercial e
da balança de pagamentos, o diagnóstico tinha toda a aparência de
correto. Certa era a sua análise da situação financeira, diante do excesso de emissões que corroíam o valor da moeda. Vejamos como se
manifestava Murtinho na introdução do relatório que apresentou ao
Presidente da República, dando conta do primeiro ano de sua administração na Fazenda, já como resultado da política de enxugamento monetário que foi obrigado a praticar: “Seja-me permitido... fazer
algumas considerações gerais sobre os dois problemas que mais de
perto interessam ao país, a crise econômica e a crise financeira. A
primeira depende não da diminuição da massa de produtos, mas da
redução do valor da unidade do mais importante deles: o café. Essa
redução de preços é consequência econômica, lógica e forçada da
produção exagerada em relação ao consumo. A crise financeira depende, por sua vez, não tanto da diminuição da massa das rendas do
Estado, mas da redução do valor da unidade dessa massa. Esta redução é por seu turno a consequência econômica, lógica e forçada da
produção exagerada do meio circulante em relação ao valor real da
produção. A crise financeira é, pois, não a expressão de uma grande
decadência nas fontes de renda do Estado, mas do regime que produzia a superabundância de papel-moeda no mercado.”
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O governo Campos Sales tinha, resumidamente, três grandes desafios a enfrentar na área econômico-financeira: 1. O problema cambial, decorrente da superprodução de café, que derrubou os preços
e reduziu as receitas de exportação; 2. O excesso de papel-moeda em
circulação, produzido pela ampla liberdade dada aos chamados Bancos Emissores, o que levou a uma formidável especulação financeira
com títulos e ações sem nenhuma correspondência com a economia real; 3. O restabelecimento do crédito externo. Com uma dívida
acumulada de aproximadamente 10 milhões de libras esterlinas e
vários pagamentos em atraso, o país caminhava para a moratória
no final do governo Prudente de Moraes. A capacidade de pagamentos se esgotara e os inúmeros credores se recusavam a renovar os
empréstimos que os governos republicanos vinham tomando de uns
Bancos para pagar outros. A saída foi contratar a consolidação das
dívidas com um pequeno grupo de credores liderados pela Casa Rothschild, ganhando um período de carência de 3 anos para o reinício
dos pagamentos do principal. O empréstimo de 10 milhões de libras
que permitiu a consolidação não foi concedido ao Brasil, e sim à
Casa Rothschild, que exigiu como garantias as rendas das Alfândegas e as rendas decorrentes do arrendamento das estradas de ferro,
obrigando a um resgate importante do excesso de papel-moeda em
circulação para evitar a depreciação daquelas rendas.
Os melhores registros que dispomos para avaliar de que forma o
governo Campos Sales enfrentou aqueles desafios são os relatórios
anuais apresentados por seu Ministro da Fazenda nos anos de 1899
a 1901 e alguns debates no Congresso de que ele participou, como
senador pelo estado de Mato Grosso. Murtinho costumava ser muito
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didático nas suas exposições e tinha aquela objetividade que admiramos nos engenheiros, apesar de que hoje (mas não certamente na
época) possamos considerar até certo ponto simplistas suas colocações. Mas ele dava sempre os números, apresentando quadros detalhados da execução financeira. Era cuidadoso, e podemos acreditar
que seus números eram corretos, dado que aqueles que se opunham
à sua política jamais puderam contestá-los de forma consequente.
Na questão do café, que tratamos ligeiramente acima, Murtinho
sustentou até o final sua política de não intervenção no mercado.
O governo agiu no exterior, porém, negociando algumas pequenas reduções de taxas que encareciam as importações do produto
e estimulou as casas exportadoras a realizarem campanhas para o
aumento do consumo. Internamente o Ministro recomendava enfaticamente aos agricultores que reduzissem o cultivo do café e diversificassem a produção. Mas a oferta continuou crescendo naqueles
anos, os preços internos caíram, os externos baixaram e os volumes
de exportação cresceram significativamente. De uma exportação
anual de 9 milhões e 800 mil sacas em 1899, chegamos a um volume
de 14,8 milhões em 1901 e de 13,2 milhões em 1902. A receita cambial
do café, que em 1899 atingira 14,5 milhões de libras esterlinas, rendeu 20,3 milhões em 1902.
Murtinho possuía, contudo, a visão correta em matéria de comércio exterior, quando afirmava que o importante não era restringir
as importações mediante medidas protecionistas, mas sim aumentar
simultaneamente importações e exportações. O aumento da receita
de divisas entre 1898 e 1902 e a austeridade monetária permitiram
a recuperação da taxa cambial que vinha em queda livre desde 1889
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(de 26 7/16 dinheiros por mil réis em 89 para 7 3/16 em 98). Ela se
manteve relativamente estável no período Murtinho, com ligeira recuperação para cerca de 10 dinheiros por mil reis no final.
O problema central que Murtinho teve que enfrentar era representado pelo excesso de circulação monetária que se acentuara desde o início do período republicano com a autorização para o
funcionamento de uma dezena de “Bancos Emissores”. No primeiro
relatório após assumir o Ministério da Fazenda, ele se referiu ao
excedente em circulação como tendo atingido um volume 4 vezes
superior ao que vigia no final do Império, 9 anos antes. Em moeda da
época: 192 mil contos de réis em 1889 para 785 mil contos de réis em
1898 (o que equivaleria grosseiramente a passar de 8 milhões para 33
milhões de libras esterlinas ao câmbio médio do período). Durante o
ano de 1898 a moeda tinha sofrido uma depreciação de 73%, segundo
os números de Murtinho. O quadro se completava com um aumento
expressivo da dívida interna e orçamentos públicos cronicamente
deficitários. Nas atividades privadas campeava a especulação financeira, e o sistema bancário apodrecia. Não havia muita alternativa a
não ser uma política monetária contracionista, com a redução do volume em circulação e a incineração do papel-moeda, como aliás era
exigido pelo acordo de consolidação da divida externa. Murtinho
não hesitava em defender o acordo como benéfico ao país e conforme aos objetivos de sua política, como se pode ler na introdução ao
relatório relativo ao ano de 1901: “O acordo de 15 de junho (de 1898)
não foi, como dizem alguns por ignorância ou má fé, um contrato
imposto pelos nossos credores para nos habilitar, tão somente, ao
pagamento dos nossos compromissos externos”... “...nossos credo41
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res, certos de que seus interesses se achavam intimamente ligados à
restauração das nossas finanças e, por conseguinte, à valorização de
nosso meio circulante e, convencidos também que o resgate do papel
era o meio mais próprio para atingir àquele desideratum, ofereceram
ao governo um empréstimo de até 10 milhões de esterlinos, contanto
que resgatássemos papel-moeda correspondente àquela importância ao câmbio de 18. Tratando-se de uma proposta que vinha oferecer
recursos para a realização do único programa capaz de resolver os
graves problemas da restauração financeira e econômica do país,
não poderia o governo hesitar em sua aceitação. Toda a discussão
versou sobre as garantias que nossos credores exigiam: que eram
dolorosas para nós brasileiros, mas que não podíamos estranhar,
desde que tínhamos levado o país à triste situação de descrédito em
que ele se achava naquele momento”.
No mesmo relatório, Murtinho informa o resultado da operação
resgate, que em 3 anos atingiu 115 mil contos (a previsão era de 120
mil), o que é sem dúvida um resultado bastante satisfatório. E descreve as medidas de política econômica que possibilitaram atingir
o objetivo do saneamento financeiro, resultado que consagrou sua
gestão como uma das mais importantes da história econômica do
Brasil: “A valorização de nossa moeda foi o eixo em torno do qual deviam girar todas as medidas e a fonte de onde saíram todos os benefícios de que o país necessitava”. Após citar as providências relativas
ao cumprimento do acordo, relacionou as demais medidas adotadas
em sua gestão: “...cobrança em ouro de uma parte dos direitos aduaneiros para cobrir nossas despesas na mesma espécie no exterior e
no interior; resgate da dívida externa e interna em ouro; criação de
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uma caixa de resgate da dívida interna em papel; desenvolvimento
dos impostos de consumo (ampliou a base de cobrança e aperfeiçoou
a arrecadação, elevando as rendas de 14 mil e 500 contos em 1898
para 36 mil contos em 1900); melhoramento da arrecadação das rendas aduaneiras pelas faturas, com a criação de coletorias federais;
desenvolvimento do imposto do selo por medidas mais garantidoras
dos direitos da União (elevou a arrecadação de 9 mil contos para 15
mil contos no período); mais severa economia pública pela supressão de serviços inúteis ou pouco urgentes; transformação de fontes
de déficit em fontes de receita, com o arrendamento das estradas
de ferro (foi o programa de privatização, da época); liquidação de
compromissos avultados oriundos de guerras civis e de concessões
feitas pelo primeiro governo da República; incorporação ao patrimônio nacional, sem novos ônus, antes com vantagens, das estradas de
ferro estrangeiras que gozam de garantia de juros; e, finalmente, a
criação da Estatística Comercial que, fornecendo aos poderes públicos os dados necessários, habilita-os a formular e executar os seus
planos financeiros e econômicos, julgando com segurança os efeitos
colhidos pela Nação”.
É fato que as políticas de Murtinho alcançaram os resultados a
que se propunha. Ele as complementou concluindo a liquidação dos
chamados Bancos Emissores (que começara timidamente na administração anterior) e estatizando o Banco da República do Brasil,
que era o maior de todos, após uma corrida bancária em setembro
de 1900. Esse Banco, que resultara da fusão do Banco do Brasil e do
antigo Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, tinha administração privada, mas recebia aportes regulares do Tesouro. De43
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pois de várias tentativas de substituição dos diretores para manter o
Banco em mãos privadas, Murtinho capitulou e obteve do Congresso
autorização para o governo assumir a administração e obviamente o
passivo, com o aporte de vultosos recursos do Tesouro.
A obra de Murtinho é fruto da persistência com que ele perseguiu
os objetivos e de uma compreensão adequada dos problemas que
produziam o desequilíbrio financeiro e a desorganização da economia brasileira à época. Foi ajudado pela relativa tranquilidade da
situação política no final do século (em contraste com a agitação dos
primeiros anos da República), graças em grande parte à habilidade
política de Campos Sales. O governo foi entregue ao sucessor, Rodrigues Alves, com as finanças em ordem, um orçamento equilibrado e
os pagamentos externos em dia, o que permitiu ao novo presidente
a realização de obras e a retomada do desenvolvimento que afinal
marcou a sua gestão.
Costumamos comparar a obra de Murtinho à que foi realizada 60
anos depois, no governo Castello Branco, pelos professores Gouvêa
de Bulhões e Roberto Campos. Foi a profunda reforma que eles realizaram no sistema tributário e na administração pública, saneando as
finanças e restabelecendo o crédito externo, que reabriu o caminho
para a forte retomada do desenvolvimento nos anos seguintes.

Depoimento a Gustavo Silveira | Edição 2, 1998
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Jorge Oscar de Mello Flôres
Empresário, ex-presidente da FGV

Caía a tarde sobre o viaduto e o bêbado trajava luto quando o engenheiro hidráulico e então presidente do Chase Manhattan no Brasil, Jorge Oscar de Mello Flôres, se deparou pela primeira vez com a ideia de formulação
das demonstrações contábeis do meio ambiente. Era início da década de
oitenta. Desde então, Flôres produziu feericamente estudos sobre o assunto.
Como quase tudo que faz, os documentos circularam discretamente em
alguns poucos e seletos gabinetes da República. O tempo passou. Em 1997,
por vias oblíquas, um derivativo da ideia, o balanço social, foi apresentado
ao sociólogo Betinho, que mais uma vez transformou-se numa caixa de
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ressonância humana para difundir aos quatro ventos uma nova proposta
para o bem público.
O presidente da Fundação Getulio Vargas, Jorge Oscar de Mello Flôres,
agradece a ampla divulgação da ideia, mas trabalha para ver aprovado
um projeto diferente – mais complexo e com a inclusão da contabilidade
do predatório – na esfera do Legislativo. É claro que esse outro projeto é
de sua autoria. Flôres, entretanto, nunca foi homem de uma ideia só. Nas
brumas seu encéfalo crepita. Não se espantem, portanto, se do mesmo
caldeirão em que foram preparadas as demonstrações contábeis do social,
saiam novas poções multiplicadoras do mesmo tema. Sua maior mágica é
fazê-las se materializar na sociedade sem que nunca se enxergue o
feiticeiro.
Tudo começou nos idos de 1981. Eu era presidente do Banco
Chase Manhattan, então ainda com a denominação de Banco Lar
Brasileiro que lhe dera o Grupo Segurador Sul América, quando recebi os anais da 1ª Jornada de Estudos sobre Economia e Sociedade,
patrocinada pelo Banco de Bilbao e realizada em Madri. O compêndio continha 44 trabalhos versando sobre um único tema: o balanço
social. Por outro lado, desde 1982, eu participava do Conselho de
uma entidade de proteção ao patrimônio natural, histórico e artístico, chamada APPANDE, a convite de sua presidente, Sra. Fernanda
Colagrossi, onde foi necessária, por várias vezes, ação enérgica em
proteção desse patrimônio. Essa conjugação de circunstâncias foi
potencializada pela minha presença, na época, também na presidência da empresa de consultoria Consultec. Na ocasião, por absoluta
coincidência, os engenheiros Luiz Fernando da Silva Pinto e José An46
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tônio Figueiredo Rodrigues, ambos diretores da Consultec, esboçavam essa migração da área da engenharia econômica para engenharia social. Tomei conhecimento do fato e apoiei. Em 1984, a Consultec
teve seu primeiro contrato para elaboração de um balanço social.
Eu creio que meu interesse pelo assunto foi também aguçado pela
minha condição de engenheiro especializado em hidráulica, na qual
trabalhei desde 1933, ano seguinte ao da minha formatura, e da qual
fui professor catedrático no período de 1951 a 1972. Como trabalhei
bastante no campo fluvial e lacustre, onde ocorreram as mais remotas manifestações de defesa ambiental e ecológica, sempre apoiadas
em disposições do direito das águas, posteriormente arrisquei-me
em algumas aventuras ensaísticas no território do direito ambiental.
Na verdade, senão a gênesis, os primeiros ancestrais dessa questão
estão no direito ambiental. Assim foi que nas Ordenações do Reino
de Portugal, no século XVI, em seu livro 5, título 88, parágrafo 7, foi
incluído o seguinte preceito: “Pessoa alguma não lance nos rios e
lagoas, trovisco, barbasco, coca, cal, nem outro material com que o
peixe se mate; e quem o fizer, sendo fidalgo ou escudeiro he degregado para a África; e sendo de menor qualidade he açoutado.”
De lá para cá, a metodologia que concebemos inicialmente para
o balanço social foi sendo progressivamente aperfeiçoada. O que
sempre nos preocupou foi a mensuração dos fatores negativos representados pelas agressões ao meio ambiente e os fatores positivos, traduzidos pelas medidas preventivas destinadas a corrigir ou
eliminar os efeitos daquelas agressões. O mundo girou muitas vezes
e a proporção daquelas discussões, inicialmente restritas ao âmbito empresarial, tornou-se planetária. Na década de noventa, antes
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da realização da Rio 92, o Congresso Internacional de Ecologia, a
Organização das Nações Unidas já manifestava sua preocupação
com a mensuração do esgotamento dos recursos naturais, os gastos
para prevenir ou corrigir a dilapidação ambiental e a degradação
do meio ambiente como decorrência da atividade econômica. O que
era um microproblema nas empresas passou ser considerado um
macroproblema sob a ótica dos países. Foi se criando a consciência,
ainda que tênue, da necessidade de incluir nas contas nacionais
itens que permitam avaliar o prejuízo causado aos recursos naturais. Isto é indispensável para que se evite a ilusão de países com
produto nacional aparentemente crescente. Na realidade, são muitas vezes PIBs que andariam de marcha à ré se fossem consideradas
as dilapidações ao patrimônio ecológico.
UM INSTRUMENTO À PROCURA DA PRECISÃO

Toda e qualquer pessoa jurídica social é produtora, em alguma
instância, de malefício e benefício sociais. Quanto mais coletivizada
for essa unidade, mais importante é a demonstração dos seus resultados. A contabilidade é irmã siamesa da democracia, em qualquer
das suas muitas interpretações. A ideia da criação do balanço social
corre em direção ao objetivo maior da transparência das informações. Traduzindo-se para os termos estritamente contábeis, os balanços, conforme são usualmente feitos, refletem apenas uma movimentação anual, correspondente ao chamado balanço econômico
das empresas, que é representado pela conhecida “conta de lucros e
perdas”. Essa conta corresponde apenas aos acontecimentos operacionais do ano, positivos ou negativos, dos quais decorre um resulta48
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do momentâneo, que, no máximo, pode expressar uma tendência de
crescimento ou involução. Para se ter uma noção correta da situação
da empresa é preciso também conhecer o seu balanço patrimonial,
do qual a conta de lucros e perdas é um mero item, que registra a mutação do exercício anterior para o considerado. Esse mesmo problema se aplica também à contabilidade dos países ou ao desempenho
de qualquer unidade social. Nesse ponto, quando se trata de países,
a questão se torna mais complexa ou de difícil precisão. Como não
temos meios de realizar um balanço patrimonial nacional ou global,
eu tive a ideia de fazer contas de compensação sobre toda parte que
interessa do balanço patrimonial. Você demonstraria, por exemplo,
o estoque de jazidas de determinado minério e faria uma conta de
compensação no balanço. À medida que se fossem consumindo as
reservas, o estoque caía. Quando fossem descobertas novas jazidas, o
estoque subiria. É importante ressaltar que as contas nacionais não
são contas patrimoniais, mas apenas contas que traduzem as variações patrimoniais de cada exercício. A ideia seria passar a elaborar
contas nacionais do patrimônio ambiental. Como não existem contas nacionais patrimoniais, utilizaríamos uma conta patrimonial de
compensação. Por exemplo: do lado do ativo, o estoque das reservas
de minerais, combustíveis fósseis, fontes de energia hidráulica e matas naturais; do lado do passivo, as disponibilidades correspondentes. Quando uma disponibilidade for utilizada, faz-se o abatimento
de seu valor no item correspondente do passivo e, paralelamente,
igual abatimento no item correlato da reserva do ativo. Poderíamos
pensar também em incluir, mais à frente, numa versão ampla de
contas nacionais de caráter social, um item referente aos prejuízos
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aos patrimônios arqueológico, histórico, artístico e paisagístico, assim como lançar como débito os prejuízos não patrimoniais ao meio
ambiente, as poluições causadas a este por via aérea, hídrica, sólida ou vibratória. A forma de contabilizar o prejuízo seria lançar no
passivo o numerário correspondente ao custo necessário à proteção
ou correção da predação patrimonial. A adoção dessa contabilidade
demonstraria que diversas economias saudadas como eficientes e
geradoras de riqueza e prosperidade estão, na realidade, em processo de involução. O produto social interno bruto de diversos países revelaria a miragem que representa suas atuais contas nacionais. Mais
recentemente, começou a se discutir o ingresso das demonstrações
do trabalho, leia-se emprego e desemprego, nos balanços sociais. Eu
confesso que até agora nunca cogitei em incluir o desemprego no
balanço social. Mas eu não excluí. É diferente: eu não incluí. Agora,
pode ser... Tenho trabalhado na questão do desemprego, pensando
em um índice complementar ao índice da evolução do desenvolvimento humano adotado pela ONU. Eu acho um índice muito fraco. No fundo, ele busca medir a potencialidade do coletivo. Penso
num índice da realidade do desenvolvimento humano, que levaria
em consideração o desemprego e a distribuição de renda. Ainda na
área do desemprego, tenho me debruçado sobre a ideia da redução
da jornada de trabalho e sua capacidade de gerar um multiplicador de emprego sob a forma de combinação do aumento do lazer,
resultante de menos horas de atividade laboral, com o aumento da
contratação de trabalhadores para a indústria do lazer, decorrente
da maior demanda por esta última. Por enquanto, essa ainda é uma
reflexão embrionária.
50

JORGE OSCAR DE MELLO FLÔRES

QUEM COLOCA O GATO NO GUIZO

A discussão sobre o balanço social chegou ao Congresso Nacional, à Comissão de Valores Mobiliários, à Presidência da República
e, em breve, deverá inundar a mídia. Ocorre que os projetos que estão sendo propostos, ou seja, o Projeto de Lei nº 3.116, das deputadas
Marta Suplicy, Maria da Conceição Tavares e Sandra Starling, e o
substitutivo do deputado Roberto Campos, do qual participei, não
são balanços sociais. Eles são apenas projeções sociais do exercício.
Aliás, fiz questão de incluir essa diferença no substitutivo do Campos, ressaltando que o balanço social ali tratado era um documento
pelo qual a empresa quantifica o cumprimento de sua responsabilidade social, através dos benefícios líquidos que acarreta, internamente (salários, previdência privada complementar, bolsas escolares, medicina preventiva, creches, dividendos etc.), aos que por ela
são remunerados, e externamente (tributos, colaborações filantrópicas, gastos em proteção ambiental e qualquer outra participação
financeira em programas de interesse público ou social), ao meio em
que atua. A expressão benefício líquido significa que, em um balanço corretamente elaborado, devem ser descontados dos benefícios
brutos os eventuais retornos de vantagens à empresa, como consequência dos benefícios acarretados; e eventuais prejuízos sociais
resultantes da produção e atuação da empresa, como, por exemplo,
os ambientais. De qualquer maneira, o projeto do Campos está mais
próximo de um balanço do que o apresentado pelas meninas, pois
pelo menos desconta os seguintes retornos de vantagens à empresa:
internamente, os ganhos de produtividade consequentes às melhorias das condições de higidez e operacionais; externamente, pela
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melhoria de imagem e conceito, bem como a ampliação do conhecimento de sua clientela sobre a firma, seus negócios e sua ação
comunitária. Muitas vezes, certas ações sociais têm maior retorno
para a empresa do que para a sociedade propriamente dita. Então,
se não se desconta as vantagens delas ou ainda se não se quantifica
o passivo social provocado pelas empresas, as demonstrações viram
um instrumento de propaganda. Por isso que, tradicionalmente, são
as empresas multinacionais que fazem balanços sociais. Ou então
as empresas monopolistas, como era a Petrobras, que chegou a fazer seu balanço social porque queria mostrar os benefícios da sua
atuação. Nesses dois tipos de empresa, fica todo mundo de olho. De
empresa privada nacional, eu creio que somente a Eucatex chegou a
fazer essas demonstrações. Por falta de critérios mais rígidos, contudo, muitas vezes somente se publicava o que interessava. Quando
é necessário mostrar não somente os lucros, mas também quantificar as perdas, o grau de interesse também muda. Veja a Souza Cruz,
por exemplo, ela teria um valor negativo muito grande nas suas
demonstrações. De início, é muito difícil convencer as empresas a
fazerem o balanço social. Em primeiro lugar, porque ele representa
um custo adicional. No projeto das meninas, a publicação é obrigatória. Eu não entendi por que a deputada Conceição e as outras
levaram o assunto para o Congresso. Ele é autoaplicável, um ato de
hierarquia inferior, porque não trata da parte negativa. No do Campos, a publicação é voluntária, porque ele não gosta de nada obrigatório. Eu até consideraria a possibilidade de um período transitório
de obrigatoriedade para se criar uma cultura sobre o assunto. Mas,
minha ideia original é bem diferente: trocar a compulsoriedade pelo
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interesse. Eu criaria alíquotas de imposto diferenciadas em função
da publicação e dos resultados do balanço social. O ônus fiscal seria
maior ou menor em função da qualidade do retorno social. Para que
a União não perdesse recursos, o cálculo das alíquotas seria feito
de forma a manter constante a atual carga. Elas somente seriam
diferenciadas em função dos novos critérios. É uma proposta que
subverte toda a atual racionalidade do mérito fiscal e os parâmetros
para progressividade ou regressividade dos impostos. Mas, de certa
forma, eu sempre fui pouco subversivo. E, a esta altura da vida, me
concedo, tranquilamente, esse direito.
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José Luiz Bulhões Pedreira
Jurista

O acionista minoritário, em seu conceito clássico, é um animal em extinção. Grosso modo falando, contam-se a dedos as pessoas físicas que vão a uma assembleia de acionistas. Pensando bem, o
acionista minoritário, no seu sentido tradicional, foi uma construção de época. Com o tempo, ele foi deixando de ter a capacidade necessária para acompanhar uma assembleia. Quem tem as condições
e a disposição para acompanhar e administrar de perto o investimento pulverizado em ações de diversas e cada vez mais complexas
corporações? Somente as estruturas profissionais, que surgiram jus54
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tamente para preencher essa lacuna. A falta de instrumental técnico para identificar e conhecer o potencial das empresas, em escala
cada vez mais crescente, por outro lado, foi fragilizando o minoritário tradicional. O pequeno acionista, na esmagadora maioria dos
casos, compra os títulos de uma determinada companhia fundada
em sua intuição ou nos dizeres de terceiros que, igualmente, imaginam fazer um bom negócio. Quando aparece alguma incerteza, uma
dúvida maior, ele vende a ação, realizando, na maioria das vezes,
grandes frustrações. Tem assumido, portanto, função de elo frágil
no mercado de valores mobiliários. Com a aparição dos investidores
institucionais, a ordem dos fatos se alterou. Os minoritários passam
a integrar um organismo multicelular, composto por milhares de
pequenos acionistas, portanto, com muito maior poder de fogo. É
o dístico de que a união faz a força. Os minoritários se tornaram
microminoritários mas, paradoxalmente, com maior capacidade
de interferência junto ao dono da empresa. Esse novo organismo
é quem assume a difícil missão de fiscalizar as decisões do acionista controlador da empresa. E vamos ser realistas: para conhecer
a saúde financeira de uma empresa não é necessária a liturgia de
comparecimento às assembleias. No princípio do século, nos Estados Unidos, chegou-se a pensar em tornar obrigatória a presença do
acionista minoritário nas reuniões. A ideia não foi adiante porque
os investidores prefeririam em muitos casos se desfazer de suas
participações a conviver com a compulsoriedade. Na Itália, surgiu a
proposta de dar um prêmio a quem comparecesse às reuniões. Não
vingou. Até porque, a função de representação não é fundamental à
existência do mercado de valores mobiliários. Quando se diz que o
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pequeno acionista está numa trajetória politicamente incorreta, na
contramão do multiculturalismo que tem ampliado a capacidade de
ressonância e participação das minorias, eu acho que, mais uma vez,
está se misturando categorias diferentes. A origem dessa confusão
vem de um conceito anterior de sociedade anônima que enxergava
o mercado como uma democracia política. Uma sociedade anônima
não é, nem tem o mesmo objetivo, de uma sociedade política. São
construções diferentes, com finalidades diferentes. Quem vai para
uma S/A tem como objetivo ganhar dinheiro.
Alfredo Lamy costumava dizer, citando um pensador italiano,
que uma assembleia de uma companhia aberta é uma reunião de
sacos de dinheiro. As ideias de utilização do mercado de capitais
como um instrumento de distribuição de renda – através da complementação dos salários – de pulverização das decisões de investimento e redução do conflito entre capital e trabalho são idealizadas,
idílicas, e fogem tanto da realidade como ideal e caminha paralelo
ao real. Essas teses eram encampadas, por exemplo, pelo professor
Octávio Gouvêa de Bulhões, mestre de todos nós, mas que tinha concepções extremamente românticas em relação ao papel do mercado
de ações. É possível que o professor Bulhões pensasse, hoje, diferente.
A QUEDA DO SOCIALISMO INVISÍVEL

Com o surgimento dos investidores institucionais, notoriamente
os fundos de pensão, uma nova interpretação lúdica, romântica, das
transformações do mercado de capitais assumiu o lugar da versão
heroica do minoritário. As fundações de seguridade seriam a forma
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mais avançada da classe trabalhadora conquistar seu quinhão na
propriedade privada. Alguns enxergaram no novo instrumento um
processo irreversível de pulverização da propriedade, que desaguaria conforme os dizeres de Peter Drucker, numa espécie de “socialismo invisível’’. A classe trabalhadora, através dos fundos, deteria
o controle da grande maioria das empresas. O que ocorreu não foi
bem isso. Os fundos de pensão, assim como todos os demais investimentos coletivos voluntários, se multiplicaram, tornando-se o estuá
rio natural para os pequenos investidores pessoa física. Mas, as empresas, ao contrário das diversas profecias, continuaram renitentes
em ter sócios. E o avanço representado pela criação dos fundos de
investimento, por sua vez, engendrou novos problemas. As novas
estruturas profissionais, a quem cabe a administração eficiente do
dinheiro do acionista minoritário e, consequentemente, sua representação junto aos acionistas controladores das empresas, foram reproduzindo, em proporção diferenciada, alguns dos problemas que o
minoritário tinha enquanto acionista pessoa física. Os fundos, portanto, foram criados para defenderem os pequenos acionistas pessoa física, que tornaram-se microminoritários dentro dos grandes
mosaicos. Agora, a defesa dos microminoritários da excessiva autonomia, negligência e falta de transparência, para não falarmos em
eventual má-fé, dos administradores dos fundos de investimento é a
questão da vez. Essa é uma função do governo. De qualquer forma,
o mais seguro é aplicar o dinheiro em um fundo do que ter uma carteira própria. Teoricamente, o profissional do fundo, partindo-se do
pressuposto de que seja honesto, tem mais capacidade para a gestão
da carteira, pois sabe analisar melhor as informações contidas nos
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balanços das empresas. Mas eu insisto que, apesar de relevante, a
discussão sobre o tamanho, porte ou representação do acionista vem
em segundo plano. O fundamental para o bom funcionamento do
mercado é, antes de mais nada, preservar a empresa. É o mais relevante para todas as sociedades. A empresa precisa dispor dessa fonte de financiamento de recursos para levar adiante uma boa ideia. Se
a empresa é composta por acionistas pulverizados, ou concentrados
em fundos, são variáveis que não afetam o bom funcionamento do
negócio.
O VOTO SEM CIDADANIA

É preciso saber o que é mais eficiente para o mercado de capitais
– e não tanto o que é bom ou ruim. É irrealista, observando-se a dimensão da esmagadora maioria das empresas brasileiras, projetar
uma companhia sem dono, sem a figura do acionista controlador.
Nos anos 70, houve uma polêmica enorme entre as bolsas de valores
e os controladores devido às ações preferenciais (sem direito a voto).
No mundo ideal dos corretores, a sociedade anônima seria anônima
mesmo, não teria dono, Assim, as ações seriam negociadas com maior
velocidade, e os corretores ganhariam boas comissões na compra e
venda dos papéis. Há muita desinformação sobre as ações preferenciais. Os Estados Unidos representavam uma espécie de guardião
das teses defensoras das ações ordinárias, pois recusavam-se a negociar, em bolsas, as ações preferenciais, sem direito a voto. Era uma
época romântica. Isso acabou há uns dez anos, quando a Ford fez
uma grande emissão de ações e a Bolsa de Nova York foi obrigada a
listar as preferenciais. Todas essas ações de empresas brasileiras que
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estão sendo negociadas no exterior – as chamadas ADRs – são papéis
que não dão direito a voto. A França foi o último país a acabar com
essa mística conferida à ação ordinária, ao admitir, há oito anos, a
ação preferencial. O investidor ingressa na companhia que escolhe,
dela sai quando quer ou pode, visa ao lucro e compra e vende ações
sem restrições, a não ser as do mercado. O voto do acionista não tem
nada a ver com os princípios políticos do sufrágio universal. Nos
idos de 1976, participamos, eu e Alfredo Lamy, de um amplo debate
com a Bolsa de Valores sobre a questão das preferenciais. Esses
teóricos, mais interessados nos aspectos estéticos das construções
ideais do que na realidade do funcionamento da economia, ignoram
a essência do direito societário, em que se definem os pontos básicos
de toda sociedade mercantil: coparticipação nos lucros e prejuízos
e direito de fiscalizar, mas não de participar, das deliberações. Daí
as comanditas, em que os comanditários são proibidos de gerir, o
mesmo ocorrendo com sócio de indústria. Daí também as primeiras sociedades anônimas restringirem o voto aos maiores acionistas, como ocorria ao estatuto do Banco do Brasil. Em síntese, não
é possível negar o fato notório de que em toda a companhia aberta
há duas espécies irredutíveis de acionistas: o empresário-empreendedor, que cria e expande a empresa, a ela se dedica permanente
e profissionalmente, vive todos seus problemas e se realiza nessa
atividade; e o investidor de mercado, que objetiva, tão somente, a
mera aplicação de capital. Nunca ninguém ouviu falar de empresa
que nascesse espontaneamente pela reunião de investidores do mercado e administradores profissionais, sem um ou alguns líderes que
desempenhassem a função do empreendedor.
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Uma das ideias que o professor Octávio Gouvêa de Bulhões esposou foi a utilização do mercado acionário como mecanismo de distribuição de renda ou instrumento de políticas compensatórias. Eu sou
contra a ideia de usar o mercado para esses fins, até porque essa iniciativa não funciona. A prática mostra que, quem recebe aquilo que
não foi esforço de poupança, vende tudo na primeira oportunidade.
O melhor exemplo ocorre com as ações da Telebrás, dadas como
garantia aos donos de linhas telefônicas convencionais. Na primeira chance, esses papéis são negociados. Pensou-se, no passado, em
períodos em que os salários eram indexados e o governo aplicava
um redutor nos índices de correção, na complementação compulsória através da cessão de ações. Primeiramente, o empresário seria
afetado em seu direito. Em segundo lugar, o efeito seria o mesmo de
dar ao sujeito que está com fome algo gratuito. O caminho natural
seria ele vender o bem recebido. Isso ocorreu muito com os projetos
habitacionais da Caixa Econômica para a população de baixa renda.
Vários pedaços do imóvel, como as torneiras, eram vendidos para
aquisição de comida.
Há também dois outros mitos bastante difundidos, mas que estão se esmaecendo com o tempo. Um deles envolve a bandeira da
autogestão das empresas, levantada pelos socialistas, que preconizavam o controle da propriedade e da gestão pelos funcionários.
A ideia era de que a pulverização da propriedade junto à classe trabalhadora reduziria o atrito entre capital e trabalho, na medida em
que se misturariam os papéis. Algo na linha do patrão-empregado
ou empregado-patrão. O resultado foi um desastre sob o ponto de
vista da eficiência econômica. Em Portugal, esse modelo foi ado60
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tado e, no final das contas, muitas empresas estavam quebradas.
Lá, os supermercados, por decisão dos próprios funcionários-administradores, eram fechados muito cedo no fim de semana. Em um
ano, estavam todos quebrados. Milhares de funcionários pediram,
encarecidamente, o retorno ao regime patronal anterior. O outro
mito está relacionado ao conceito de que todos são bons adminstradores. Dentro deste raciocínio, basta ter o capital para fundar
uma empresa. A administração não é encarada como uma forma de
arte, o que é um grande equívoco. Como transformar o empregado
em um empresário? A função de um empresário é atuar como um
grande jogador: caso não tenha disposição para aceitar o risco, não
vai progredir no negócio. É uma figura diferente. Não se trata de
uma discussão ética. Nunca, ninguém ouviu falar de empresa que
nascesse espontaneamente pela reunião de investidores do mercado e administradores profissionais, sem um ou alguns líderes que
desempenhassem a função do empreendedor.
O PREÇO DA EFICIÊNCIA

Teoricamente, é desejável a existência do pequeno acionista individual. É o mundo perfeito. Na prática, a realidade é bem diferente
e esse acionista perde a eficácia dentro do processo. Não se trata
de achar isso bom ou mau, é a realidade. Não é o que eu gostaria
que fosse, é o que é. E claro que não acho isso bom. É lógico que os
administradores profissionais dos fundos têm melhores condições
de exercer a tarefa de proteção dos interesses dos minoritários e
fiscalizar os controladores das empresas. Isso, contudo, não é uma
solução final, definitiva, porque entram a questão de performance e
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fiscalização do desempenho. Infelizmente – e até mesmo nos Estados
Unidos – esses administradores vêm perdendo eficiência. Isso porque a finalidade dos mercados financeiros é a de ganhar dinheiro
rapidamente. Todo mundo quer ficar milionário da noite para o dia.
De todo modo, é preciso olhar os fatos friamente e ver de que
modo podem ser encontrados mecanismos para corrigirem as distorções. Evidentemente, é muito mais fácil um órgão público fiscalizar dois mil intermediários de mercado do que 10 milhões de investidores. A concentração, portanto, é benéfica para o Estado e facilita
a fiscalização, que é uma missão difícil. Com a criação da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), na década de 70, houve uma melhoria
grande na atividade das empresas, contribuindo para a moralização
das relações com o acionista. Houve pouca evolução, isto sim, na
área de mercado e na administração de recursos de terceiros. Agora,
o comportamento do controlador de uma companhia aberta melhorou bastante. Antigamente, como não havia fiscalização, o controlador fazia as maiores loucuras. Hoje fica mais difícil, porque existem
a CVM e o auditor. Qualquer empresário sabe que há limites bem
definidos e as coisas grosseiras não são mais feitas. Não é por outra
razão que a maior parte das empresas – conforme pesquisa realizada
recentemente – prefere não abrir capital devido às novas obrigações
exigidas pela lei. As empresas só abrem o capital quando não conseguem, com os seus próprios meios, os recursos necessários para a
expansão. É uma decisão tomada quase sempre pela necessidade, e
não uma concepção filosófica. O empresário prefere viver sem sócio,
até mesmo dentro de uma companhia fechada. Henry Ford costumava dizer que os acionistas são leões e, outras vezes, cordeiros.
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Mas sempre agem como animais. A empresa não abre o capital por
prazer, até mesmo porque o custo é alto. Aceita o sócio porque quem
para de expandir morre. É um processo permanente, o que torna a
vida de empresário uma tarefa das mais árduas.
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Raymundo Faoro
Jurista, ex-presidente da OAB

A inquietação ética e os cuidados do legislador acerca dos
transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo humano começaram quando os cirurgiões norte-americanos e franceses conseguiram retirar um rim de uma pessoa e incorporá-lo ao corpo de outra,
em 1954 e 1964, respectivamente. Mais tarde, em 1967, o precário e espetacular feito do Doutor Christiaan Barnard, na Cidade do Cabo, fazendo o coração de Louis Washkansky bater no peito de Denise Ann
Darvall, ampliou as fronteiras da medicina. Um problema médico
passou, instantaneamente, a comover a opinião pública, suscitando
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esperanças de sobrevida em doentes com um encontro certo e breve
com a morte. Os velhos mitos – os dos centauros, os das sereias, os
autômatos de um conto de Hoffmann – pareceram possíveis, não por
obra dos deuses ou dos demônios, mas dos homens.
As perplexidades éticas que as novas técnicas provocaram nos
médicos e nos doadores – quando ocorre a morte?; é necessário o
consentimento da família, depois da morte ou do doador, em vida?; é
lícito usar um tratamento que não oferece garantias de sobrevivência
ao paciente?; como proceder se o doador cede uma parte de seu corpo para que, sem a sua morte, outrem sobreviva? – despertaram o legislador para solucionar dúvidas e aplacar angústias. Só num ponto
houve unanimidade: a doação do próprio corpo, para que sobreviva
outra pessoa, é ato de marcante generosidade que engrandece o doador (aceite-se a terminologia da lei).
Por amor à brevidade e à clareza, fiquemos no cerne do problema,
excluindo aspectos de menor relevância. A legislação brasileira em
vigor, acerca dos transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo
humano, continuou tributária, como quase sempre acontece, às vezes até o servilismo, de leis de outros países, cujo ordenamento jurídico básico não é o mesmo. As leis anteriores à de 1997, hoje vigente,
notadamente as de 1968 e 1972, a de 1968 de maneira mais veemente,
exigiam, na extração de uma ou de várias partes do corpo humano,
a manifestação expressa do disponente, em vida, e, depois da morte, a do cônjuge, ascendente, ou descendente. Permitia-se também
a retirada de órgãos e partes do corpo de pessoa viva, para fins terapêuticos ou humanitários. Se a pessoa não tivesse manifestado a
vontade em vida, nem tivesse família, a retirada de partes do corpo
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seria possível sem consentimento de ninguém, uma vez que não haveria a quem consultar.
A lei vigente – Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997 – mudou
drasticamente os critérios das leis anteriores, no tocante ao consentimento. Agora, salvo manifestação em contrário, presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos, ou partes do corpo humano, para
finalidade de transplantes ou terapêutica post-mortem, por força da
lei. Quem quiser se poupar ao efeito da lei, deverá manifestar sua
vontade em contrário, comparecendo perante a autoridade, para que
a decisão fique gravada em sua carteira de identidade ou de motorista. Se menor o morto, uma vez que não poderia declarar sua objeção,
a retirada de órgãos dependerá de autorização expressa de seus responsáveis legais. Esse é o ponto destas considerações, simplificada
a equação jurídica.
A lei inaugura, na matéria em exame, a presunção absoluta da
existência de vontade, sempre que omisso o destinatário da norma
em se manifestar de modo contrário. Considera-se existente uma
vontade não declarada: o silêncio, pela via da lei, cria uma presunção ou, segundo os mais autorizados autores, uma ficção legal, que
não admite prova em contrário (presumption juris et de jure). Uma não
manifestação, o silêncio, por obra de uma ficção assume o caráter
da vontade declarada. Em tese, unicamente em tese, nenhuma invalidade ou singularidade existe nesse tipo jurídico, encontrado, sem
que ninguém se tenha lembrado de impugná-lo, nas leis, notadamente no Código Civil. Estavam os legisladores, ao votar a lei, com
os olhos gulosos posto nas leis da finada República Democrática da
Alemanha, da Bélgica, da Áustria, da lei Caillavet (1976) da França,
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lei que “não pegou”, suavizada por sua circular, permissível no sistema jurídico do país, recomendando a consulta à família, praticamente anulando a presunção legal. Não se pode deixar de destacar
que opinaram contra a lei, durante a tramitação no Congresso, a
Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, a
Associação Brasileira de Criminalística e a Associação Brasileira de
Medicina Legal, com razões diversas.
O problema que a lei provoca não concerne à realidade infraconstitucional, mas à sua compatibilidade com a ética e com a ética incorporada à Constituição de 88. O direito de dispor do corpo,
como um direito de relevo incomum, pode sofrer, restringindo-o ou
anulando-o, a cláusula da presunção absoluta de que a vontade não
manifestada se torna uma vontade, por ficção legal, irremediavelmente manifestada?
A disposição do próprio corpo, em vida, e do cadáver, é um direito especial da personalidade, como a vida, a saúde, a liberdade, o
nome, a honra, a imagem, a intimidade e outros mais. Tais direitos
são valores jurídicos supremos, imunes à atividade do legislador ordinário e constitucional. Eles estão sob a proteção de um dos princípios constitucionais tutelares: a preservação da dignidade da pessoa
humana, inscrito no Título I, no art. 1. O respeito a esse princípio
impede que a lei se substitua, quando se trata de um direito de personalidade, à manifestação de vontade de seu titular.
Convém lembrar que a dignidade da pessoa humana não se constitui da soma dos direitos da personalidade – alguns já mencionados
exemplificativamente –, de tal sorte que, todos reunidos, não a empobrecem. Os direitos da personalidade são emanações, no sentido
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neoplatônico, da pessoa humana, que subsiste, superior e inesgotável, diante de suas manifestações. A pessoa humana, como realidade
ética, produz, no vir a ser histórico, de acordo com as circunstâncias
novas, manifestações sucessivas e coexistentes, direitos que só podem sofrer limitações que lhe respeitarem a integridade. O cerne do
princípio, que se transmite a suas emanações, é que a pessoa é um
fim em si, não podendo nunca ser um meio. Daí decorre que ela é
dotada de autonomia, capaz de atos livres, que geram a responsabilidade. A pessoa humana não pode nunca ser objeto – ela é sempre
sujeito – e todas as limitações que a convertam num meio, que a
reduzam a objeto e que lhe neguem a autonomia são impróprias de
uma realidade que existe de modo perfeito de existir (em si). Um
filósofo medieval indicou-lhe a base, de onde se extraem as características de sua identidade: a pessoa goza de independência total com
relação a outra (ultima solitudo, sive negatio dependentiae) (Duns Scot),
estando na sua independência o traço que a inabilita a ser objeto e
meio de um fim alheio a si própria.
Para melhor demonstração do que se vem afirmando seria útil o
exame, ainda que superficial, de uma situação análoga. Seria lícito,
respeitaria a pessoa humana, a esterilização, seja compulsória, em
determinadas circunstâncias, ou de uma lei que declarasse que os
médicos estariam autorizados a praticá-la em todas as pessoas que
não trouxessem na sua carteira de identidade a reserva de não quererem sofrer o ato? As duas hipóteses – a esterilização compulsória
e a esterilização de quem silenciou a recusa – atentariam contra a
dignidade da pessoa humana? Para que não se pensa que se está
diante de um paradigma, que evocaria o nazismo, podem ser citados
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precedentes que surpreenderiam os menos avisados e fatos que não
surpreendem ninguém (isto é, todos os que não querem ignorar certas políticas governamentais e paragovernamentais).
O estado de Virgínia, na década de 20, validando uma prática de
uma colônia para epilépticos e oligofrênicos, permitiu a libertação
de internos (de outro modo confinados durante toda a vida), que
fossem esterilizados. A Suprema Corte (Buck V. Bell, 1927), num caso
levado à sua decisão, entendeu que era legal a esterilização de uma
débil mental, filho e neto de deficientes, por motivos eugênicos. O
relator, um dos maiores expoentes da inteligência e do Poder Judiciário dos Estados Unidos, Oliver Wendel Holmes, argumentando
que o Estado pode convocar compulsoriamente os seus melhores
cidadãos para o serviço militar e que, em defesa da saúde, impõe
a vacina obrigatória, estaria habilitado a esterilizar criminosos e
idiotas. “Três gerações de idiotas são o suficiente”, concluiu. A decisão (8 votos a 1) seria lembrada em Nuremberg, dramaticamente,
na defesa das leis nazistas da década de 30. A sentença dos anos 20,
que causou tantos males à humanidade, não resistiu ao tempo. Em
1942 (Skinner v. Oklahoma), a mesma Suprema Corte não permitiu
a esterilização dos oligofrênicos e dos criminosos habituais, imposta pelo estado de Oklahoma, por ofender o direito fundamental de
aspirar a descendência, pela violação do devido processo legal e –
na linha do raciocínio em desenvolvimento – pelo agravo causado
à dignidade da minoria.
Na fundamentação do voto vencedor de Holmes estão esboçados
os sofismas hoje, insensivelmente e inscientes da fonte, utilizados
para justificar a lei de transplantes de 1997. Em primeiro lugar, o ser69
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viço militar obrigatório, argumento que poderia ser ampliado para
outros serviços compulsórios. Não se vislumbra nenhuma ofensa à
dignidade da pessoa humana na convocação para a defesa da soberania nacional, que é também, ao lado da dignidade da pessoa humana, uma das bases da República. Por óbvias razões, é justamente
o oposto que se deduz, de maneira clara, incontestável e necessária,
podendo dizer-se também quanto ao serviço obrigatório do júri, que,
igualmente, é um dever imposto pela cidadania. Quanto ao segundo
argumento – ou ao segundo sofisma – diga-se que a saúde é um direito fundamental e emanado do princípio da dignidade da pessoa
humana. Seria gritante incongruência que um direito que decorre
de um direito maior e supremo pudesse limitar a este, em defesa
daquele. Nenhuma consideração em favor da saúde pode se basear
na ofensa, desprezo ou agravo do princípio maior. Raciocinar de outra maneira importaria na possibilidade de arrancar as vísceras de
homem vivo, mas reputado pela medicina próximo da morte, para
transplantar em outro, supostamente curável. Por que não autorizar a experimentação nos vivos de remédios e experiências in anima
nobili, que podem levá-los à morte, mas, se bem-sucedidas, salvar
muitas vidas? O que separa uma operação de outra é justamente a
impossibilidade de fazer da pessoa humana um meio de servir a um
fim alheio a si mesma. Sem a distinção, por que não causar a morte
de uma pessoa nociva à sociedade – talvez um preso político – em
favor de um cidadão estimável, por exemplo, o ditador de plantão?
Todas essas considerações, algumas monstruosas, obedecem ao critério da eficiência cujo nome a própria tortura foi utilizada como
meio de investigação criminal.
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Resta, nesse campo inesgotável de estudo, uma última matéria.
Se a extração de órgão, tecidos e partes do corpo só seria admissível
se houve disposição expressa para depois da morte, poderá haver
alguma restrição em retirá-los dos mortos, meras coisas, ainda que
sem consulta à família? O cadáver seria coisa de ninguém? Para
abreviar razões, ninguém duvida que o cadáver é um bem fora do
comércio, inexpropriável por nenhuma entidade pública. Teriam
os herdeiros apenas o direito de “custódia, piedade e proteção”,
bem pessoal da família protegido pelas leis. Creio que a dificuldade não mais pode subsistir depois que o direito pretoriano alemão
de pós-guerra manteve a proteção da personalidade do homem,
mesmo depois do falecimento (post-mortem). “O respeito à pessoa
do falecido impõe a todos a obrigação de abster-se de condutas e
manifestações que o degradem e o desfigurem.” O direito de personalidade se extingue pela morte, mas os membros da família são
“fiduciários” para defender por direito próprio os direitos permanentes do homem, depois de falecido. O direito a dispor do corpo
passa ao cônjuge sobrevivente, e, na falta deste, aos descendentes
e ascendentes, sem que se admita a presunção absoluta da existência da vontade, na qual a lei substitua a declaração da vontade
do homem na qual se encarna a dignidade da pessoa humana.
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Os sistemas nominalistas e classificatórios, adotados pela
sociedade, transportam significados, constroem e consolidam distinções no social. Cada sociedade cria e se aliena em relação aos
recortes que adota. Hoje, no “pós-moderno”, se cristaliza o corte etário. O estrato dos mais idosos é classificado como terceira idade.
À primeira vista, por sob um farol de luz, essa faixa etária seria
natural numa sociedade que conseguiu ampliar a esperança de vida
e aumentar a participação dos idosos na população. Haveria uma
preocupação humanitária. Entretanto, o recorte tende, pelo contrá72
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rio, a problematizar essa faixa de população. Sob o risco de uma
simplificação excessiva, a manifestação mais geral desse problema
é o estigma derivado do transcurso de tempo: o idoso é assimilado
à “coisa gasta”; anacrônica, obsoleta e disfuncional. As dimensões
naturais e adquiridas ao atingir a terceira idade são qualificadas
como problemáticas. Para alguns, inspiram piedade; para muitos,
são vistas como reduções dramáticas de capacidade.
Frente às mutações da família nuclear, em evolução para monoparental, o idoso é visto como um “trambolho”. Uns poucos podem
ser respeitados como ícones ou relíquias sociais. A maioria é considerada uma carga, efetiva ou potencial, sobre os membros mais
jovens do grupo familiar, e na sua ausência, por extensão, sobre a
sociedade. Nesse cenário, a proposta mais geral, tenta a dissolução
do problema do idoso por seu mimetismo em não idoso. É regra social, e de boa educação, não se perguntar pela idade de ninguém.
É considerado um elogio a afirmativa: “você parece” ou “está mais
jovem”. A exaltação dos idosos, salvo os raros ícones-relíquia, é sempre sublinhando o prodígio: “escalou o monte aos 80 anos!”, “dança
como um jovem!”, “salta de paraquedas!”. A mimetização inspira um
vasto elenco de práticas e alimenta mercados ascendentes: vitaminas, academias, roupas, cirurgias plásticas, cosméticos, Viagra, que
procuram ocultar, pelas externalidades, a idade. Muitos idosos são
levados, defensivamente, ao mimetismo. Não há nenhum erro em
usar um tênis esportivo. O lamentável é quando o idoso o faz procurando parecer jovem. A orientação principal pretende cancelar o
tempo vivido e ocultar os traços específicos do idoso. Dá origem a
um culto aos jovens, substituto, na sociedade pós-moderna, do culto
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aos mortos das sociedades antigas. Exorcizar a velhice pela exaltação da juventude.
Há uma astúcia na banalidade do corte etário da terceira idade. De certa forma, descontextualiza o problema da idade e permite remetê-la ao mercado universal. Para todos, as mesmas músicas,
as mesmas roupas, os mesmos padrões de comportamento. Porém,
mais além das vantagens mercadológicas, esse corte, e sua operação descaracterizadora, desvaloriza o que o idoso acumulou – experiência, memória, tranquilidade, capacidade de relacionamento
interpessoal etc. São glorificados comportamentos que podem ser
desenvolvidos com mais facilidade nos mais jovens: entrega integral
ao empregador; obsessão pelo êxito; fraca solidariedade inter e intraetária; agressividade competitiva; lealdade acrítica à chefia etc. O
jovem pode ser levado a aceitar um menor salário frente à promessa
de promoção rápida, se exitoso no desempenho. Está implícito seu
corolário, ser demitido, se não promovido.
O abandono da ideia republicana do ensino, pela hipertrofia de
um programa educacional subsumido e dominado pelo objetivo da
profissionalização, atualização e reciclagem, para um hipercompetitivo mercado de trabalho, sugere ao jovem: o valor da esperteza,
como capacidade de perceber brechas e oportunidades de utilização
prática do saber antes que os demais competidores; em paralelo ao
aumento da autopercepção de sua pessoa como coisa; um objeto de
êxito provisório, e sujeito à eventual reciclagem. A ideia, hoje ascendente, das carreiras curtas como modo de massificação do ensino
universitário, está associada a periódico reprocessamento do seu eu,
como objeto. É introduzida uma desconfiança em sua capacidade de
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aprender caminhando com as próprias pernas, implícita na carreira
longa de formação profissional completa. Patologicamente, pode sugerir que, de curta em curta reciclagem, sua vida se esvai, e nada é
acumulado, a não ser a sucessão de readaptações provisórias impostas pelo mercado. Nesse cenário, é reservada, para uma minoria de
excelentes, a missão, ou de produzir conhecimento básico, ou pelo
menos a qualidade de aprender por conta própria, com o prêmio da
glória para si reservada para muito poucos. Nesses casos se preserva
a ideia do conhecimento como acumulação ao longo da existência.
Porém, fora dessas ilhas, é dominante a ideia do conhecimento para
o êxito no mercado, e submetido a esse critério; logo, potencialmente
descartável por desatualização. Para os milhares educados com esta
perspectiva, nada mais remoto do que o desenvolvimento pessoal,
pelo exercício do conhecimento como revelação, renovação e ampliação da capacidade crítica como visão progressivamente abrangente do saber. Em resumo: a ideia do ser humano como alguém
com capacidade de ampliar seu potencial foi afetada pela ideia da
substitutibilidade do saber, progressivamente valorizado por sua
praticidade funcional. A visão mercurial de um saber evanescente,
que exige uma atualização permanente, pode ser fonte de angústia
para o idoso. Ele, com tempo livre, contemplaria o seu saber como
analfabetização profissional a partir de sua aposentadoria.
A combinação da desvalorização do idoso com a pretensa exaltação do jovem é, na verdade, uma inteligente operação de coisificação
da pessoa humana. É um processo subliminar, que reduz a autoestima, especialmente de quem se acerca à terceira idade. Creio que
aqui está o cerne essencial do atual problema do idoso. Pertence ao
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óbvio ululante registrar a maior incidência de certas enfermidades
degenerativas à redução de certas faculdades neuromotoras, bem
como a explicitação e agravamento de certas deficiências, naqueles
com maior idade. Porém, todas as faixas etárias, refletindo condições do ciclo biológico, e da organização social, apresentam vulnerabilidades específicas, sem que isto as problematize. Entre a exaltação de um Bacon, que afirmava “madeira velha para queimar, vinho
velho para beber, livro velho para ler, e amigo velho para conviver”,
e a atual fuga, por vezes caricatural da velhice, está um abismo que
antecipa o medo da morte, com o temor pela progressão do ciclo
biológico.
A desqualificação do idoso se iniciou com a Revolução Industrial.
A produção artesanal valorizava a combinação da destreza com o
conhecimento prático de tarefas complexas. A produção em massa, ao decompor a tarefa complexa em tarefa simples, valorizou a
capacidade de acompanhar a força e o ritmo ditados pela máquina.
Porém, o sistema de máquinas se reduziu à importância diferencial
do idoso, não o excluiu da solidariedade do trabalhador coletivo. Entretanto, na sociedade da informação, a última flor do Lácio do iluminismo, recriou a importância da esperteza e, pelo menos em um
primeiro momento, reduziu a solidariedade. Talvez venha a recriá-la
em um outro patamar, quando emergir o proletariado da telemática.
No momento, há uma visível quebra de solidariedade.
O jovem pós-moderno é condicionado para a prodigalidade. Ser
pródigo não é um desvio. Pelo contrário, é o comportamento ideal
e de afirmação e presença no mundo. Sepultada a ideia antiga de
construção da personalidade por desenvolvimento de virtudes e prá76
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tica de comportamentos sociais; sepultada a ideia moderna da construção de coleções como modo de afirmação, na pós-modernidade
capitalista, a suprema fruição no mundo se reduz ao ato de gastar.
O objeto adquirido perde aceleradamente seu valor, pois tendo sido
adquirido, perdeu sua “virgindade” e virtualidade prazenteira. O
carro, ao sair da agência, e andar dez quilômetros, já se desvalorizou. No guarda-roupa pessoal, o importante é a roupa de estreia. Na
pós-modernidade, o relógio, o isqueiro, a joia, valem pelo momento
da aquisição. No comprar está o prazer fugaz, a compulsão das aquisições, exalta o eu vitorioso.
Nada deveria ser durável. A prodigalidade transposta para a projeção biológica do indivíduo, associada à exaltação do transitório e
do efêmero e introjetada no projeto existencial, é assustadora. Nessa
perspectiva, o jovem tem um valor inicial alto: toda uma série de
anos a serem vividos e uma sucessão virtual de possibilidades de sucesso. A curva de vida é percebida como uma curva de gasto dessas
potencialidades. Perder a juventude é, por analogia, gastar algo cuja
reposição é impossível. A vida não acumula, os anos não são colecionáveis, nem a personalidade é construída. Na vida, são gastos anos e
se tende ocasional e progressivamente a “sair de moda”. A prodigalidade e o medo de envelhecer se combinam com uma esperança de
vida em ampliação. Disso se segue, para o jovem, um dilema espantoso. O valor, absolutizado, é ser jovem. O jovem sabe que, a partir
daí, enfrentará um processo de perdas. Sabe de seu alto “valor” inicial e amplas potencialidades. Sabe que isso é invejável ao perceber o
idoso satisfeito quando escuta lhe dizerem “você parece um jovem”.
Sabe de seu valor quando vê a moda jovem ser generalizada como
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transetária. Sabe de seu valor pelo espelho dos não jovens. Porém,
não percebe com clareza onde está nem para onde vai. Apenas sabe
que irá enfrentar um processo de perda de algo precioso para os outros, porém obscuro para si. Pela competição, deveria poder avaliar
com precisão seu ponto de partida, até para enfrentar com êxito os
da mesma faixa etária e impedir sua superação pelos que, mais jovens do que ele, buscarão deslocá-lo. Ao avançar na idade, saberá, a
cada momento, que está em uma panela de pressão – em que os mais
jovens, com “maior valor”, tramam por sua perda. Pavor da perda,
pois isso é uma queda livre na obsolescência. Significativamente, a
ideologia que exalta a juventude e a prodigalidade conduz as pessoas a hipertrofiar o culto à moda, como forma de, pelo mimetismo,
exorcizar o medo do envelhecimento.
Mesmerizada por uma mídia que reifica a globalização e afirma a
ausência de alternativas fora do processo globalizante, a juventude
urbi et orbi se defronta, perplexa, com dilemas cruciais.
É sabido que a hipertrofia do mercado organiza a pedagogia
da moda. O que está em moda é, por definição, fechado à crítica.
Seu mérito não é intrínseco – não é inerente ao objeto padrão ou
comportamento. Confirmado no mercado, seu valor é inconteste:
deriva-se desta própria confirmação. O que não está em moda, do
objeto ao comportamento, é por definição desvalorizado, sem mérito;
logo, anacrônico. Quem usa o anacrônico é desviante e extravagante. O uso do anacrônico é o indicador visível do fracasso. Quem vive
condicionado à transitoriedade do valor da moda, busca impedir sua
própria desvalorização, exorcizando o fantasma do fracasso e renunciando a qualquer veleidade original. Foge da alteridade para, no
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anonimato da moda, preservar seu valor. Porém, ideologicamente, o
mesmo jovem condicionado a renunciar à originalidade, é orientado
a desenvolver agressivamente sua competitividade. A excelência de
seu desempenho, a sua inserção exitosa nas redes mundiais, dependerá do grau em que se diferencie e se antecipe criativamente, exercitando com eficácia sua individualidade utilitária. Obviamente,
para esse programa, deve prescindir de solidariedade. A competição
que lhe é proposta é solitária e exige o desenvolvimento máximo de
suas habilidades individuais. Neste mundo, o jovem se percebe como
mercadoria que deve preservar seu valor. Deve, por analogia, ser um
“objeto na moda”. É instado simultaneamente, como consumidor, a
fugir da extravagância e refugiar-se no anonimato da moda; e, como
produtor, a preservar o seu valor, desenvolvendo a individualidade
utilitária, se possível, na ponta e na vanguarda de comportamentos
inventivos. Esse é um dilema certamente cruel.
Ser jovem sempre teve associada a dúvida quanto ao futuro.
Porém, na pós-modernidade, essa dúvida é hipertrofiada e fonte de
angústia permanente. Cada vez mais o jovem de hoje tem certeza de
que a única garantia provisória é estar inserido nas redes mundiais
e ser excelente no seu desempenho. Porém, sabe que está inserido
em redes com acelerada mutabilidade de configuração. Sabe que os
padrões se sucedem quase que erraticamente; terá que estar permanentemente alerta em relação a estas mutações e apostar na qualidade de sua resposta frente às mudanças. A excelência passada não
cria nenhum seguro. Sua confirmação está subordinada a um processo contínuo de reverificação. Não pode confiar em seu passado. O
presente e o futuro trazem consigo ameaças. Quanto mais as supera,
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novas configurações se apresentam. Esse caminhar, numa espécie
de “corredor polonês”, alimenta um nível crescente de incertezas,
tensões e temores.
A ideologia dominante e o modo pelo qual a avalanche de informações é fornecida trabalham implícita e explicitamente para descontextualizar qualquer padrão. Por uma vertente exagerada chega a afirmar a extinção da história como processo. A apresentação
acrítica da informação, o hábito de omitir a reflexão diacrônica e
o dogma da objetividade da observação tendem a dispensar qualquer esforço por entender um padrão mais além do que a suposta
resultante aleatória da interação dos atores. O futuro aparece para
o jovem como um jogo que lhe exige o máximo de esforço e uma
concentração na observação do comportamento dos demais atores
envolvidos. É tão absorvente esse esforço, e tem tal força subliminar
a descontextualização, que há uma renúncia ao conhecimento como
um exercício mediato e amplificador. O futuro é visto como jogo; e
dispensado qualquer esforço cognitivo dos contextos em que o jogo
se desenvolve, faz a dúvida – uma sombra persistente – invadir a
fronteira do temor.
Na verdade, hoje o jovem recorre aos apoios de sempre. Entretanto, esses foram alterados pelo movimento da pós-modernidade.
A família, na retaguarda, já não é patriarcal; sequer nuclear; tende
para a uniparental, submetida à vulnerabilidade isolada do adulto
responsável pela família. Sobrecarregada pela subsistência, a família reduzida é um apoio debilitado para os dilemas da juventude. Na
escola, conteúdo e método evoluem na direção da profissionalização e reificação da competitividade. A ideologia da pós-modernidade
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questiona e debilita a escola republicana – cidadania, valores e formação humanista, são substituídos por instrumentos e adestramento para a competição. Mesmo aqueles valores são desenvolvidos não
como exercício coletivo de solidariedade, mas temas submetidos ao
mesmo padrão competitivo. A escola, como instituição, tende a ser,
no limite, um microcosmo do mundo que o jovem desbravará. Seu
grupo etário, de amigos de turma, se a mensagem da competição
for assimilada, tende a se dissolver. A turma se estiola pelo desvio
de tempo necessário para o adestramento, e a redução ideológica da
solidariedade não a constitui como um espaço para confissão de fragilidades e medos. A excelência e o brilho são essenciais para o êxito
na turma. Hoje, o jovem não dispõe sequer de paradigmas culturais.
Na pós-modernidade, o experimentalismo pelo experimentalismo
dissolveu qualquer regra canônica.
É nessa terra árida que o jovem busca recursos e apoio. Pode
constituir, na sua faixa etária, uma estratificação extravagante,
com marcas de rebeldia e propostas de isolamento: as neotribos urbanas, o on the road, os códigos secretos e certos rituais violentos
produzem, paradoxalmente, não a transformação da sociedade, mas
sim a criação de novos objetos de moda “rebelde”. Da roupa esfarrapada ao experimentalismo do grafite, a mercantilização da exaltação do jovem domestica a rebeldia. A juventude pode recortar-se
por seitas, raças, preferências sexuais, opções culturais. Qualquer
escala será mercantilizada e domesticada como moda. Nesse sentido, o multiculturalismo, apresentado com feição democrática do
mundo pós-moderno, não passa de mercantilização das identidades
dissolvidas. O jovem pode tentar recorrer ao mágico e ao esotérico:
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exaltar o cristal, a pirâmide, o tarô etc., bem como pode depositar
suas esperanças na loteria, no jogo etc. Esse é um estranho caminho
para o relacionamento interetário. Nesse cenário, a droga tem um
imenso apelo. Pelo componente químico, é possível a sensação de ser
excelente, de ser especial, de estar em outro espaço etc.
A projeção linear das tendências fortes do processo de globalização, combinada com a crueldade dos dilemas colocados para a juventude, parece sugerir a ameaça de uma progressiva entropia moral
e cívica da sociedade pós-moderna. Indicações de neobarbárie surgem: revivescência de fundamentalismos, ressurgência das velhas
fraturas nacionais, intransigências racistas e religiosas, genocídios
e surtos de violência multitudinárias, tipo excessos de torcidas esportivas etc. Com moderado otimismo e alguma confiança na força
da dialética, talvez se esteja forjando um antídoto civilizatório: o
idoso restaurado em sua plenitude humana. As observações que se
seguem não se circunscrevem ao Brasil; porém, esse cadinho parece
particularmente promissor para a transmutação alquímica da terceira idade brasileira, e acumulada nas metrópoles.
Entre o jovem, exaltado e submetido a esse programa tensionante, e a velhice, estigmatizada e desvalorizada, transcorre a vida do
adulto. Envolvido numa competição permanente, estimulado à prodigalidade, sem exercitar a solidariedade, chega à maturidade desonerado de responsabilidades familiares. Chegou a terceira idade,
o que fazer com seu tempo livre? Em tese, tudo; pelo treinamento e
condicionamento, nada. Necessariamente, o idoso terá que se interrogar sobre sua identidade e o que fez em sua vida: “você agora vale
pouco – sugiro que se metamorfoseie em jovem” – é uma resposta
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falsa, com os pés de barro. É uma tarefa impossível com a inexorável progressão dos anos. Ele terá que colocar a pergunta em outras
direções.
O idoso pode resgatar a ideia do conhecimento pelo conhecimento, pode praticar a ideia da ludicidade do conhecer, pois foi dispensado pelo mercado. Talvez esse resgate, num primeiro momento, será
o puro diletantismo; porém, progressivamente, resgatará a ideia de
compromisso do espírito humano. Creio que contra a visão da Universidade Profissionalizante, pode se desenvolver a Universidade da
Terceira Idade, uma espécie de jardim de infância, como espaço de
troca de saberes, por puro hedonismo. Porém, com imenso potencial
de revalorização do espírito crítico do homem.
O ideal da esperteza e a vida sob ameaça competitiva levam o jovem a perceber a instabilidade das configurações conjunturais que
o envolvem. De pouca valia são os fundamentos, ou as “meganarrativas”, para entender as nuvens passageiras essenciais para sua
sobrevivência. O idoso, pelo contrário, terá interesse pelos fundamentos e pelas “meganarrativas”. Temática da nova Universidade
da Terceira Idade.
Creio que o resgate da autoestima do idoso virá pelas trocas culturais e pela redescoberta da socialização e inclusividade humana
permitidas pela troca gratuita e diletante de saberes. Para o idoso,
a ideia antropológica de cultura é de fácil e imediata compreensão
– corresponde à sua experiência acumulada – e deve ser o ponto
de partida para o resgate de sua autoestima e, alternativamente, de
uma percepção crítica da sociedade que o coisificou. O resgate do
idoso passa pela valorização de seu acervo cognitivo e existencial
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acumulado. De certa forma, seria restaurar seu papel em sociedades
tradicionais. Essa possibilidade fará o idoso descobrir que seu tempo vago não o tornou inútil; pelo contrário, dignificou sua existência. Pode superar o bezerro de ouro do mercado e se converter num
prospector da cultura. Até aqui, todas as observações estão ligadas
aos idosos da elite integrada, ou seja, os que estão aposentados em
condições de vida material satisfatória.
O homem de terceira idade, vestido do papel de prospector da
cultura, em sua caminhada, redescobrirá o povão. No passado, ele
conviveu; porém, não o viu. O povão é permanente produtor antropológico de cultura. Dada a precariedade de sua integração na pós-modernidade, o povão, para subsistir, desenvolverá uma cultura popular reflexa, que se apropria e recombina, com criatividade, bens,
serviços, símbolos, da sociedade afluente. Pode ser o autônomo de
rua que recebe a chamada pelo celular e chama pelo telefone público;
pode ser a firma volante de flanelinhas para cobrir eventos ocasionais; pode ser o piquenique urbano – a cooperação dos vizinhos para
um banquete dominical na calçada –; pode ser a invenção do forró
– herdeiro do “for all” dos bailes da Segunda Guerra Mundial; ou o
“x-tudo”, sucessor avançado do cheeseburguer; pode ser a comida a
quilo, ou a churrascaria rodízio de beira de estrada etc.
Se o idoso da elite redescobre a cultura como um exercício de
afirmação do humano; se redescobre a socialização pelas trocas
afetivas, na prática do lazer; inexoravelmente, redescobrirá o povão em sua criatividade. No povão, o idoso, com frequência, é
obrigado a trabalhar para subsistir. Porém, é valorizado, como sábio
e sobrevivente vitorioso. Nas favelas, o fundador é respeitado. Na
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escola de samba, a comissão de frente é da velha-guarda. Na família
do povão, o idoso é referência afetiva e simbólica. O idoso da elite se
sente desvalorizado e descobrirá no povão o respeito à idade. Estou
pensando no deslumbramento dos idosos da elite ao descobrirem, no
povão, uma sociedade criativa, que incorpora o velho como reserva
de sabedoria.
A ponte de ressocialização dos idosos pode lançar-se como um pilar para as crianças. No idoso pode ser resgatada a criança que está
dentro de cada um. O fazer pelo fazer, se sucedendo ao fazer para,
permite um fazer como experiência de recriar o mundo. É sabido o
potencial de entendimento que uniu, na família patriarcal passada,
o velho com a criança: na sociedade ágrafa, a memória e a transmissão do conhecimento se dava por essa ponte. Demolida, dissolveu
um papel do idoso. Porém, a capacidade e a disponibilidade do fazer
pelo fazer, de ser criança, podem reconstruir uma ponte de pura
afetividade. É conhecido o papel estimulante da fantasia. O velho
restaurado em sua dignidade é o catalisador perfeito para a fantasia
infantil. Qual o papel dinamizador dos velhos, brincando com as
crianças, na rede escolar primária, ou na praça pública?
Se descobrir a criança dentro de si, irá “fazer” pelo fazer. Construirá, com facilidade, neofamílias afetivas, em torno de hobbies, paixões, lembranças etc. Rompido o casulo, entra no mundo um novo
ser – mobilizável para o lazer, para a socialização, para trocar afetos
e memórias com outros. Pode, nos lugares que circula, conhecer o
outro, de outro grupo social, e identificar denominadores comuns de
humanidade. Na praça, na igreja, no lugar em que “joga papo fora”,
o velho redescobre coletivos. Há imenso potencial crítico nessas des85
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cobertas. Principalmente se for combinado com a qualidade psicoafetiva de sua vida e o drama de sua desvalorização. Com crescente
ponderação na nova sociedade, a terceira idade tenderá a rejeitar
o mimetismo e se tornar sujeito político. É uma boa aposta pensar
numa reforma civilizatória que restaure, pelo velho e a partir dele, a
dignidade da pessoa humana. A classificação maliciosa e ideológica
terá se transmutado em um vetor de transformação.

Depoimento a Luiz Cesar Faro | Edição 4, 1998

86

ROBERTO CAMPOS

O QUE EU NÃO DISSE
NA DESPEDIDA
D

E

P

O

I

M

E

N

T O

D

E

Roberto Campos
Ex-ministro do Planejamento e ex-senador

A súmula da experiência parlamentar, pelo menos vista da
minha óptica, é que chegamos ao Congresso com uma enorme esperança de fazer o bem e saímos satisfeito por não ter feito o mal. No
meu caso, exerci mais uma função de inseminação de ideias e pregação. Nunca tive a paciência miúda necessária à articulação política, a
conversa de bastidores. Mas eu acho que essa função de pregação, de
preservação de racionalidade ideológica, de resistência à demagogia
eleitoreira e ao oportunismo é importante. Outros têm mais vocação
operatriz. Isto consome muito tempo, exige grande tolerância e quase
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que uma renúncia cultural, porque o sujeito fica sem tempo para a
grande meditação. Eu preferi a linha da meditação e do apostolado.
O saldo líquido foi positivo. Mas é muito grande a frustração. No meu
caso, verifiquei que a minha capacidade de previsão e percepção é
muito superior à capacidade de persuasão. Há políticos bem-sucedidos, que enquanto incapazes de prever e extremamente capazes de
repetir erros, têm uma infinita capacidade de convencimento.
O triste é verificar que o cidadão pode fazer apostas erradas, repeti-las e ainda ter sucesso político. Mas, tendo vivido uma experiência
longa no Executivo e uma igualmente ampla no Legislativo, posso
afirmar que ambas são dolorosas porque são sempre, de alguma forma, frustrantes. Eu acho que a liderança numa economia moderna
tem que ser principalmente do Executivo, porque ele não tem que
dar respostas distributivistas imediatas. O Executivo, uma vez eleito, não tem que fazer o atendimento miúdo ao desejo dos eleitores e,
portanto, pode ter uma preocupação produtivista muito mais forte
do que a distributivista, que é inerente aos Parlamentos. A economia
hoje exige legislações muito específicas e com padrões complexos,
e os Parlamentos em geral não têm munição técnica suficiente para
exercer iniciativas legislativas. Então eu acho que o dinamismo e
a criatividade têm que vir principalmente do Executivo, ficando o
Legislativo com a função de aperfeiçoamento, crítica, aprovação ou
rejeição. Mas é difícil visualizar um Parlamento rico de iniciativas.
Os Parlamentos tendem a ser em geral reativos. Esse grau de reatividade é que varia muito. No nosso caso, a reatividade é baixa. O nosso
Congresso não é ativo e é apenas timidamente reativo. O Congresso
americano, por exemplo, é bem mais reativo. Uma outra considera88
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ção é que o Executivo pensa nacionalmente, enquanto o Congresso
pensa regionalmente.
Quando afirmam que o Legislativo é burro, eu discordo. Acho
muito radical. O Congresso tem algumas ilhas de sensatez. O nível
intelectual médio não é lá muito elevado. O que contribuiu bastante
para a não elevação do nível intelectual em dissonância com o desenvolvimento econômico do país é a capital ter ido para Brasília.
A localização do Congresso foi um sério desincentivo à melhoria de
qualidade do Legislativo. Muita gente que poderia ingressar com
prazer e prestar nobres serviços ao Legislativo se apavora com a
ideia de se deslocar dos grandes centros para Brasília. E Brasília não
tem as justificativas que em outros países levaram à construção de
capitais artificiais. No caso americano, a explicação é simplesmente a enorme rivalidade entre Filadélfia e Nova York. Pode-se dizer
que Washington é o desempate entre dois centros políticos. O mesmo ocorre com a Austrália, onde havia o problema entre Sydney e
Melbourne. Na Turquia, o motivo era diferente: a capital estava a
poucos quilômetros de um inimigo tradicional, a Grécia, e, portanto,
era considerada militarmente vulnerável. No Brasil, onde nenhuma
dessas condições prevalecia, Brasília foi realmente uma capital estritamente artificial. Mesmo a ideia de não ter uma capital na costa
com receio de bombardeios marítimos era superada, pois Brasília
foi construída numa época em que a guerra naval tinha se tornado
obsoleta, num tempo em que as agressões já se davam por aviões e
mísseis. Eu não cheguei a participar do movimento iniciado por Roberto Marinho para trazer a capital para o Rio de Janeiro. Aceitava
intelectualmente a ideia, mas não a considerava factível, porque há
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um enorme investimento em estrutura física realizado em Brasília.
Existem interesses políticos consolidados. O Norte e o Nordeste certamente preferem Brasília a qualquer outra solução. E não há em
São Paulo qualquer entusiasmo em relação à volta da capital ao Rio.
O Congresso é uma casa de anacronismos e imperfeições. Os obstáculos regimentais são grandes e criaram barreiras ilógicas, notadamente no tocante às emendas constitucionais. Esses estranhos
impeditivos acabaram resultando na Constituição de 1988, que teve
uma construção esquisita. Na sua barganha inicial, havia um desequilíbrio político, que se iniciou em 1986, quando o PMDB, graças
ao chamado “estelionato eleitoral”, ficou com a maioria absoluta no
Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, elegendo 22
governadores. Havia, portanto, absoluta predominância de um único partido, o PMDB. E o PMDB é um “partido omnibus”, com linhas
conservadoras minoritárias, linhas centristas e linhas ativistas de
esquerda. O segundo partido ficou sendo o PFL (atual DEM), que fez
a sua cisão em relação ao PDS. Na montagem das chamadas comissões temáticas, que produziam textos para ir à comissão de sistematização e depois ao plenário, se deu uma coisa interessante: o PMDB
ficou com as relatorias e o PFL ficou com as presidências. Com isso
conseguiu-se, aliás, ao nível das comissões temáticas, fazer textos
relativamente conservadores. Na comissão de sistematização quem
predominavam eram os relatores e não os presidentes. Então houve
uma esquerdização ao nível da comissão de sistematização, ou seja,
alguns textos econômicos relativamente conservadores produzidos
nas comissões temáticas sofreram um expurgo, adquirindo um viés
de esquerda.
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Ocorreu uma intensa mobilização contra isso. Criou-se na época
o Centrão e conseguiu-se um regimento defensivo para as minorias.
O Centrão era uma minoria que se tornou episodicamente aguerrida. Isso consistia em criar obstáculos à manutenção do texto constitucional, porque o texto feito na comissão de sistematização teria
que ir ao plenário. A ideia das oposições era dificultar a aprovação
daquele texto no plenário. O que se fez então: conseguiu-se aprovar
uma regra segundo a qual, apresentado um texto constitucional, sua
manutenção exigiria três quintos de votos. Logicamente, deveria ser
o contrário: três quintos de votos deveriam ser para rejeitar um texto.
Mas isso interessava naquela ocasião ao pensamento conservador então minoritário. Foi assim que se conseguiram empate e revogação,
no plenário, de certos dispositivos socializantes, intervencionistas,
monopolistas, aprovados na comissão de sistematização. Isso fez com
que a Constituição fosse menos socializante e um pouco menos intervencionista e dirigista do que seria. O curioso é que esse mesmo expediente, que serviu ao pensamento conservador, está funcionando
ao contrário agora, quando a oposição de esquerda deseja dificultar
emendas constitucionais fazendo com que a manutenção de cada texto impugnado exija dois quintos. É totalmente irracional.
O Congresso transita também no fio da navalha de um certo hibridismo entre o parlamentarismo e o presidencialismo. São coisas
da esquisitice da construção da Constituição de 1988. O texto original da Constituição tinha um viés parlamentarista. Quando chegou
na comissão de sistematização se deu uma coisa curiosa: houve uma
movimentação de esquerda para afirmar o dirigismo e o intervencionismo e uma movimentação governamental para reverter o viés
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parlamentarista. Então ficou uma Constituição híbrida, entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Um exemplo desse hermafroditismo são as medidas provisórias, uma cópia da legislação italiana,
que é concebível num regime parlamentar. Agora, foi uma ironia
da sorte, porque havia grande aversão ao Decreto-Lei, que era associado à ditadura. Na Constituição de 1967 havia dois instrumentos
interessantes: um era o instituto da Lei Delegada, que era uma lei
genérica, estabelecendo princípios, dentro dos quais o Executivo podia agir sem a necessidade de votação específica de leis ordinárias.
A Lei Delegada foi muito pouco explorada. Na Constituição de 1946
também havia o instituto da Lei Delegada, tanto assim que João Goulart tinha as famosas quatro Leis Delegadas, tais como o controle de
preços e a criação de ministérios. Ela foi mantida na Constituição
de 1967, mas não foi aplicada. O outro instituto interessante foi o
Decreto-Lei, que tinha que ser votado em 60 dias; senão votado ou
derrubado, ele passaria a vigorar. Considerava-se isso uma medida
do tipo arbitrário, despótico e tal. Mas o Decreto-lei tinha limitações:
primeiro, não entraria em vigor antes de 60 dias; depois atenuou-se
ainda mais a coisa, com um prazo adicional de 30 dias, entre os quais
a proposta seria posta em votação como prioridade e somente após a
expiração do novo prazo tornava-se Lei. A segunda limitação é que
somente se aplicava a três áreas específicas: Segurança Nacional,
vencimentos e funcionalismo e finanças públicas.
Substituiu-se pela Medida Provisória, que entra em vigor imediatamente e que pode ser renovada quase indefinidamente. Ela
acabou, portanto, sendo muito mais despótica, inclusive porque não
tem limitação específica de área, basta ser urgente ou relevante,
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sabendo-se que são bastante abstratas as noções de urgência e relevância. Assim, a reação contra o suposto autoritarismo dos militares resultou num autoritarismo muito maior por parte dos governos
civis, através das Medidas Provisórias. O fato é que tem que haver
algum sistema de legislação emergencial. Os Estados Unidos têm
os Executive Actions Emergency Powers, assim como a Inglaterra. A
velocidade de decisões exigida numa economia moderna é muito
grande, e evidentemente o Legislativo não pode acompanhar. Que
deve haver um instrumento de decisão mais ágil do que o processo
legislativo ordinário é fora de questão. Agora, qual deve ser esse
processo? A vantagem do Decreto-Lei é que ele não entrava em vigor
imediatamente, a desvantagem é que ele não podia ser modificado.
A Medida Provisória tem a desvantagem de entrar em vigor imediatamente e, com o instituto de renovação, ficar indefinidamente. O
Plano Real, por exemplo, viveu três anos à base de Medidas Provisórias. A vantagem é que pode ser modificada. Provavelmente o que
se deve fazer é a fusão das duas coisas: uma medida que possa ser
modificada e que tenha um tempo de carência para entrar em vigor.
Isso porque você não pode também ficar eternamente à espera do
Legislativo. O Código Civil está em discussão há 14 anos. As antigas
reformas bancárias ficaram quatro anos no Congresso. O Parlamento tende a ser muito lento na ação, e o Executivo precisa cada vez
mais de velocidade na execução.
No Brasil existe um certo entorpecimento da capacidade decisória. Talvez muito em parte devido à confusão que reina no sistema
legal. Essa confusão deriva, entre outros motivos, de duas coisas:
primeiramente, a abundância de Medidas Provisórias; em segundo,
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a indústria de liminares. O número de Medidas Provisórias é impressionante, mas em grande parte são mera renovações, justamente devido à ausência de votação pelo Congresso. De qualquer maneira
isso criou um estoque enorme de instrumentos legislativos, o que
significa despesa, sobrecarga dos tribunais e sobrecarga administrativa para o setor privado. Com relação à indústria de liminares, é
novamente uma afirmação um pouco doentia de direitos por parte
do Judiciário. Então o problema é duplo.
O sistema brasileiro curiosamente é inteiramente original, porque há dois sistemas clássicos: o de integração de Poderes que é o sistema parlamentar, no qual o Executivo é uma criatura do Legislativo
e com ele imbricado, ou seja, os ministros são parte do Legislativo; e
o sistema de origem montesquiana, que é o americano, de separação
de Poderes. O nosso sistema é de mútua invasão de Poderes, porque
o Executivo invade a esfera do Legislativo através das entidades paralegislativas. O Conselho Monetário, por exemplo, tem uma soma
de poderes muito grande. Por outro lado, o Legislativo invade a seara do Executivo, arrogando-se funções que são meramente executivas. Por exemplo: concessões de rádio e televisão e vendas de terras
indígenas. E há também o Judiciário tornando-se Legislativo. Um
exemplo é o mandado de injunção, no qual, verificada a omissão do
Legislativo em fazer uma lei, o Judiciário pode determinar a feitura
da legislação. Um outro exemplo é a ação de inconstitucionalidade,
através da qual o Judiciário pode revogar leis do Legislativo. Então
é um sistema de invasão reversa e cruzada de Poderes. A correção é
complexa e envolve uma reformulação completa, incluindo, obviamente, o Judiciário, que se considera intocável.
94

ROBERTO CAMPOS

O Judiciário brasileiro é talvez o mais lento e o menos controlado
dos Poderes. Para corrigir a atual semiparalisia do Judiciário, seria
necessária uma grande simplificação processual. Nós temos uma orgia recursória. Há tanto recurso possível que adia indefinidamente
uma decisão. Então a resolução dos conflitos, que é uma função essencial do Judiciário, num regime capitalista é extremamente prejudicada. Depois existe também a indisciplina hierárquica e decisória,
porque várias decisões do Supremo Tribunal Federal não formam
doutrina; há uma súmula do Supremo, mas a súmula não é vinculante. Então é possível se ter a repetição do mesmo caso diversas
vezes ao nível de primeira e segunda instâncias. A correção seria o
efeito vinculante. Deveria também se adotar em escala maciça procedimentos de arbitramentos, ou seja, tribunais arbitrais privados
(o que está atualmente em plena vigência).
Eu acredito que a redução do prestígio do Legislativo, que é mais
ou menos universal, é resultante do desenvolvimento dos meios de
comunicação direta. Uma das funções do Congresso, que é a vocalização dos protestos, pode ser feita através dos meios de comunicação de massa. Quando a televisão for realmente interativa, o choque
para o prestígio do Legislativo será ainda maior, porque haverá reações populares imediatas, independentemente da ação do Congresso. Existem basicamente quatro funções do Parlamento: vocalização
de protesto; condensações de aspirações, na qual a mídia televisiva
também concorre; servir de grande foro de debates populares e organizar o rodízio eleitoral, que é uma função específica dos partidos.
Estas duas últimas ainda continuam importantes. As duas primeiras
já são bastante reduzidas. E precisamos perguntar se no futuro, com
95

NO CALOR DAS IDEIAS

a televisão interativa, não poderemos dispensar essas funções. Mas
o desprestígio do Legislativo provém em parte de que ele é o Poder
mais exposto à crítica, é o mais transparente. As ações do Executivo
têm pouca transparência. As do Judiciário são ações praticamente
secretas. O único Poder em que se tem um entrechoque diário entre
situação e oposição é o Parlamento. Isso faz com que os seus defeitos
sejam muito mais visíveis do que o dos outros Poderes.
O Congresso americano, que sempre foi um Parlamento bastante
prestigioso, também foi motivo de piadas e esteve constantemente
presente no anedotário nacional. Uma delas diz “que não há nada
de errado com o Congresso americano, exceto o pessoal que está lá”.
Já um ex-presidente americano dizia: “Todos falam que o Congresso americano está cheio de idiotas, mas os idiotas representam
uma grande parte, provavelmente a maioria da população, logo o
Congresso deve estar muito bem representado”.
O pior e mais melancólico momento que passei no Parlamento foi
a aprovação da Lei de Informática, quando eu me senti muito solitário e antevia o atraso de toda uma geração. O segundo pior momento
foi a votação da ampliação do monopólio da Petrobras, que na sua
forma original abrangia apenas prospecção e refino de petróleo. Na
Constituição de 1988, o monopólio foi ampliado para transportes,
insumos químicos e básicos. Sofri também a aprovação do monopólio de telecomunicações e o alargamento da área de monopólio.
A discriminação contra a empresa estrangeira, fazendo a distinção
entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de
capital estrangeiro, quando a definição tradicional, que vinha desde
o código comercial do Império, era de que empresa brasileira era
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empresa constituída no país, que aqui tem sua sede e atua segundo
as leis nacionais, foi também uma terrível derrota.
Com a Constituição de 1988 criou-se essa dupla categoria, que somente foi revogada recentemente através de emenda constitucional.
Esses foram momentos de grande frustração. O corporativismo do
Legislativo também foi um fato que pude constatar e que é lamentável. O Legislativo é mais corporativista do que o Executivo central e
somente menos corporativista do que o Judiciário e, principalmente, do que as estatais. Aliás, as estatais são imbatíveis. Nós criamos
uma nova classe, uma nomenklatura, que é a burguesia do Estado. Ela
transformou as agências governamentais, as empresas estatais, em
instrumentos destinados principalmente aos funcionários e muito
menos ao Estado acionista. A média de 50 anos de dividendos da
Vale do Rio Doce pagos ao Estado é 0,9%. Essas entidades nunca
trabalharam para o acionista Tesouro Nacional, trabalharam sim
para segurar o bem-estar dos funcionários, que são essa nova classe. O corporativismo do Legislativo também tem seus excessos, mas
possui uma única atenuante: o legislador tem uma sanção eleitoral
periódica, a que não está exposta a burguesia do Estado.
A função fiscalizadora é uma das funções naturais do Poder Legislativo. A dúvida é se o instrumento do Tribunal de Contas é o mais
hábil para isso. Surge periodicamente a ideia da sua extinção, e eles
já foram bastante modificados na Constituição de 1967. O Tribunal
de Contas do passado somente cuidava do fato administrativo em
duas fases: como feto e como cadáver. Ele tinha o instituto da licença
prévia, quer dizer, que a verba orçamentária mesmo consignada no
orçamento só podia começar a ser gasta com o registro prévio no
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Tribunal de Contas. Essa era a fase do feto, o fato administrativo no
útero. Isso resultava num atraso no Executivo, um engarrafamento
na utilização dos recursos. Ou então o Tribunal tratava do fato administrativo já consumado, no caso o cadáver. A ideia da Constituição
de 1967 era fazer com que fosse o órgão de auditoria permanente,
que inspecionasse as agências públicas durante a execução e não
somente a posteriori. Essa nova teoria ainda está na Constituição,
mas na prática o que se sucede é que o Tribunal de Contas não cuida mais do feto, não é preciso mais o registro em sua instância, que
era uma fonte inclusive de corrupção. Antes alguns davam propina
para conseguir agilizar a aprovação da verba. O Tribunal acabou se
concentrando demasiado no fato morto, e não na assistência funcional, na auditoria permanente para aconselhamento. O mal do
Tribunal de Contas é que virou um instrumento de fiscalização post
mortem e não um órgão de verificação e aconselhamento de medidas
de produtividade burocrática. O outro defeito é o formalismo: você
pode fazer as maiores safadezas desde que obedeça a um formalismo
burocrático. Isso faz com que um mau administrador possa vir a
ser aprovado pelo Tribunal de Contas, enquanto um administrador
ousado, que se impacienta com o ritmo lento da burocracia, sofre
severos incômodos.
No sistema americano há o General Accounting Office, que é o modelo que se queria implementar no Brasil. Ele faz uma crítica no orçamento e se preocupa com medidas de produtividade burocrática.
O nosso Tribunal de Contas virou também um celeiro de políticos
aposentados ou elementos nocivos da administração que não podem
ser simplesmente demitidos. Tornou-se também vítima de megalo98
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mania, participando de viagens e simpósios internacionais, quando
deveria ser o órgão de máxima austeridade, porque sua função é justamente verificar o bom uso do dinheiro público. Mas caiu no vício
do exibicionismo e no vício peripatético. Em Brasília, dificilmente
você resiste a esses dois tipos de vícios: ou o sujeito precisa ter um
palácio ou então precisa viajar muito, até porque a cidade é chata
à beça. Então são aqueles seminários e simpósios previstos para Istambul, mas em que a parada é em Paris, e dura mais tempo do que
o seminário, coisas assim...
A melhor maneira de medir a qualidade de um parlamentar é
verificar a sua performance de voto no Congresso. Há sujeitos extremamente abundantes, prolíficos na apresentação de projetos,
mas sem que isso signifique um dinamismo construtivo. É meramente exibicionismo ou então apenas corporativismo. Nós temos
vários cidadãos cuja preocupação excessiva é a regulamentação de
profissões. O sujeito acha que regulamentando a profissão garante
a fidelidade daquele eleitorado. Outros têm uma abundância oratória. Nesse caso, a enorme vantagem é do sujeito de esquerda. As
características da esquerda brasileira no Congresso são: primeiramente, bons pulmões, eles têm uma grande capacidade torácica; em
segundo têm uma voz tonitruante e quase sempre estridente; em
terceiro, têm o dom da oratória, com um viés de acusação, estão sempre denunciando alguém ou alguma coisa; e em quarto, a confusão
mental, porque eles não ligam causa e efeito, meios e fins. Por exemplo: eles vociferam contra o Fundo Monetário Internacional. O que
o FMI quer? Ele quer a contenção de gastos para que o governo não
tenha que recorrer a ele, Fundo Monetário, ou recorrer ao exterior.
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À medida que você ataca o FMI e ao mesmo tempo é contra medidas
de cortes de gastos, está incorrendo em uma contradição. A melhor
forma para se livrar do FMI é cortando gastos. Fica, portanto, um
negócio inteiramente confuso.
Falam em uma má distribuição de renda, mas ao mesmo tempo
querem manter os privilégios dos funcionários estatais, dos funcionários burocráticos aposentados, da magistratura etc. No final são
grandes defensores de privilégios e reclamam contra a má distribuição de renda. Eu diria que se fosse fazer um decálogo das penitências da vida parlamentar, a primeira indiscutível é a condição
mor de ir a Brasília toda semana, e a segunda é ouvir os discursos
da esquerda. A direita tem discursos horrorosos, mas são platitudes
complacentes. A esquerda é pior, porque são platitudes agressivas.
E ela se arroga do discurso da compaixão. Nas veias deles corre o
leite da ternura humana, na veia dos outros corre o fel da desgraça
e da crueldade. E a esquerda pretende deter também o monopólio da
moralidade. Só eles são os éticos, os morais, enquanto os demais são
egoístas, interesseiros e não têm pureza patriótica.
Mas, a melhor forma de medição da qualidade parlamentar, retornando ao fio da meada, é a performance de voto. É como votou
o parlamentar, com que consistência votou. Foi omisso, foi presente, e sendo presente revelou certo grau de coerência doutrinária ou
não? Essa é a melhor medida. O Diap (Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar, entidade controlada pelos sindicatos de
trabalhadores) faz isso com um outro viés. Eu sempre tive nota zero
no Diap. Na Constituinte causei até um certo prejuízo involuntário
ao Diap, porque eles imprimiram um boletim amplamente divulga100
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do, no qual eu saí com nota oito. Houve um erro de datilografia,
era nota zero e saiu oito. Foi o maior pandemônio, eles tiveram que
fazer uma correção. Mas, quanto mais perto da nota zero do Diap
o parlamentar tiver, mais eficiente ele é. A mesma correlação vale
inversamente para a nota 10.

Depoimento a Renê Garcia e Luiz Cesar Faro | Edição 5, 1998
Roberto Campos H1917 = 2001
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Sergio Bermudes
Advogado

Prepare sua audição para as coisas que vou citar: “O cristianismo
perde sua pureza ao perder sua pobreza”; “Nem tudo que causa um aborrecimento causa um dano moral. Dano moral é aquele que provoca um
banimento de espírito”; “A Justiça se presta, mais do que outras funções,
a uma suposição de corrupção. O juiz está sempre decidindo por uma
entre duas paixões, entre dois interesses”. Para texto e contexto integrais
vá à entrevista de Sergio Bermudes.
O qual fala pelos cotovelos, pela boca, pelos olhos e pelas mãos. Com
humor, estilo, paixão pelo que faz e sólida cultura. Nascido em Cachoei102
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ro de Itapemirim, Espírito Santo, ali iniciou o curso colegial, terminado
em Cherokee, Iowa, nos Estados Unidos. Carrega dois ou três graves
pecados, que não esconde, entre os quais ser bacharel em direito pela
Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara e torcer pelo Fluminense (não esconde, mas não reconhece como pecados). É
professor e autor de livros de direito, que escreve em meio ao burburinho
das solicitações multiplicadas pelo brilhante sucesso. Membro destas e daquelas academias e associações, nacionais e internacionais, empenha-se
em atualizar, a convite editorial, os Comentários ao Código de Processo
Civil, de Pontes de Miranda.
Redige primorosamente, mas nega envolvimento ou empenho em projetos literários. Insight Inteligência suspeita da negativa e sugere aos leitores que encomendem-lhe, além de pareceres, contos, novelas, romances.
É possível pensar que no médio prazo teremos o que se poderia chamar de
judicialização do processo político brasileiro?
Creio que não. Em uma democracia, o Poder Judiciário exerce
sempre uma função muito relevante. Veja-se o modelo do Estado
democrático brasileiro. É idêntico ao do Estado americano. Ruy Barbosa, que foi quem emoldurou a República em termos institucionais, quis trazer para a Constituição Brasileira de 1891, a primeira
da era republicana, o que havia de fundamental no modelo americano. Nos Estados Unidos, todos sabemos que a Corte Suprema
desempenha o seu papel e o de outras cortes de Justiça. A Corte
Suprema chega a avocar a si, o que o Supremo Tribunal Federal
no Brasil não pode fazer, matérias de relevância social, que afetam
ou toda a nacionalidade ou determinados segmentos, ou matérias
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que se revelem mesmo importantes. Por exemplo: a Corte Suprema
chamou a si a decisão sobre se o presidente dos Estados Unidos
tinha ou não que entregar as fitas das suas conversas particulares,
no Caso Watergate. Portanto, se o Estado é democrático e de direito
não assistimos à judicialização ou à jurisdicionalização do Poder
Judiciário. O que assistimos é o fenômeno do Judiciário cumprindo
o papel dele. Como é que funciona a questão de freio, de contrapeso,
no Estado democrático de direito? O Judiciário não sofre controle
externo, mas recebe o julgamento da opinião pública. Ruy Barbosa,
no famoso habeas corpus contra Floriano Peixoto, no Supremo Tribunal Federal, acabou concitando os ministros do Supremo a dar
um habeas corpus dizendo: “Lembrai-vos, juízes, de que vós julgais
a causa do povo, mas ele julga vossa justiça. E tal a grandeza e a
miséria da vossa condição que dele não podeis ocultar nem as vossas qualidades nem os vossos defeitos”. A crítica que o Supremo e
o Judiciário merecem é aquela feita pela imprensa e pelos livros de
doutrina. Trata-se de atuação dos órgãos do Poder Judiciário sobre
o que diz respeito, aquilo que é relevante à vida nacional, desde que
seja disciplinado por norma jurídica. Não existe judicialização.
Quais são as críticas que o senhor considera procedentes?
A morosidade, a falta de juízes. O Brasil tem um terço dos juízes
que efetivamente precisa. Muitas vezes há o descompromisso com a
função jurisdicional. A lentidão, não por força da lei, mas por causa
da estrutura do Poder Judiciário. E também, infelizmente, a prevaricação. Certa vez, um processualista famoso, Hélio Tornaghi, disse que
a Justiça era “mais enferma do que culpada”. Efetivamente, sim. As
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pessoas perguntam: “Você acha que o Judiciário é corrupto? Todo corrupto?” Respondo: “Não”. Afinal, seria muito desagradável se o povo
desenvolvesse uma função que só se movimenta à base da corrupção.
Se fosse assim, deixaria de ter os milhares de livros que tenho. O nosso escritório não compra e, por essa razão, já perdemos clientes. E
fazemos isso movido por uma questão de formação. Mas, não fosse
por isso, porque também é preciso seguir o conselho dos advogados
americanos: Don’t feed the sharks (não alimente os tubarões). Ao alimentar os tubarões, engordando-os, ele vai se voltar contra você. O
juiz corrupto, o juiz comprado, ainda que possa decidir a seu favor
num caso, em outro decidirá contra você. Então, foi criado um monstro que se volta contra você. Aqui no escritório não consta livro de
cheques. O que não impede que nós sejamos o maior escritório de
advocacia contenciosa do país. Costumo dizer que ninguém mais quer
fazer advocacia.
Isso mostraria de forma oblíqua uma resposta à questão da pergunta sobre a
morosidade e a corrupção?
Por que não consta livro de cheques? Primeiro, por uma questão
moral. Em segundo lugar, por uma questão de formação jurídica.
Depois, por estratégia. É a história dos tubarões. Felizmente, posso
assegurar que o percentual de corrupção monetária no Judiciário
é muito pequeno. O grande problema é o descompromisso com a
jurisdição. O que é isso? Quando o médico é descomprometido com
a sua função? Quando ele não estuda mais, não examina adequadamente os pacientes. Um juiz será descomprometido com a função
jurisdicional seja porque não se interessa mais pelo processo – é
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mais um processo que leva pela rama –, ou quando ele, pelo exercício
reiterado da função, acaba desenvolvendo uma insensibilidade para
o problema processual. É claro que não podemos esperar que o juiz
fique sensível a cada um dos dramas dos processos, pois julga milhares de processos. Poucas vezes se parou no Brasil para discutir com
a opinião pública internamente, no âmbito do Judiciário, da comunidade forense (advogados, juízes, Ministério Público, serventuários),
as dificuldades na administração da Justiça.
Quais são as dificuldades?
Temos um número insuficiente de juízes. Ninguém fala, por
exemplo, dos advogados, mas apenas da legislação que institui um
número demasiado de recursos. Mas há advogados que se valem
inescrupulosamente desses recursos. Uma vez conversava com um
advogado, em Londrina, e ele me narrava uma sentença contrária.
Eu disse: “Você apelou?” Ele respondeu: “Não”. E falei: “Por quê?”
“Não tinha base de direito para apelar. A sentença foi adversa a
mim, mas analisou o processo, trouxe uma versão tal do processo
que não se mostrava apelável. Então, não apelei”. No Brasil, se disser
que não apelou, o cliente manda editar uma súmula e abre um processo. São Paulo, numa frase lembrada por Ruy Barbosa, na Oração
aos Moços, diz: Bona est lex si quis ea legitime utatur. Traduzindo: a lei
é boa – não é exagero de São Paulo – quando for usada para fins
legítimos. É verdade. Agora, não basta ter uma boa legislação. É preciso que seja aplicada. Ninguém diz que o Código de Processo Civil
brasileiro é um dos melhores e mais modernos de processo civil do
mundo. Mas não basta só ter um grande Código de Processo Civil.
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É preciso ter pessoas em condições de aplicá-lo. A administração
da Justiça se faz em dois níveis. No primeiro, é preciso que alguém
postule a Justiça. A Justiça não se exerce espontaneamente. É um
princípio básico, chamado pelo feio nome de princípio da inércia
jurisdicional. Dá a impressão de preguiça, mas não é. A Justiça só
age quando é provocada.
No Brasil provoca-se pouco?
Não. Provoca-se muito!
Não, provoca-se pouco! Tanto quanto no Sul da Itália. Gostaria de saber:
essa avaliação da Justiça é original do Brasil ou apresenta similaridade
com a Itália?
Quando digo provoca-se, é propor uma ação. Há muitas ações
propostas no Brasil, muito mais do que na Itália. A jurisdição, a administração da Justiça, se faz em dois tempos: você provoca a Justiça,
isto é, pede a administração da Justiça. Em termos de provocação,
o Estado não administra a Justiça espontaneamente. É preciso que
se peça. E como é feito? Propondo uma ação. No âmbito penal, o
Ministério Público propõe as ações, ou, em menor número, as partes
propõem a ação.
Em 1988, o IBGE, em sua PNAD, no suplemento sobre associativismo,
violência e justiça, trouxe dados bem interessantes. Os números de postulação seguramente devem ser muito grandes. Mas, de acordo com a
pesquisa, pouco mais de 30% admitiu ter recorrido à Justiça, apesar de ter
o direito atingido em conflitos.
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Este é um fenômeno que ocorre com maior intensidade nos países
de Terceiro Mundo, como o Brasil. Por quê? Porque está instilada na
alma do cidadão a ideia de que não adianta ir à Justiça porque é cara,
lenta. Em direito penal, existe uma expressão que se chama cifra negra, que esconde o percentual dos crimes ou das contravenções que
nunca foram objeto de apuração ou de punição pelo Estado. É bem
possível que todos nós nesta sala já tenhamos cometido umas três
ou quatro contravenções. Talvez uma buzinada inoportuna ou uma
ultrapassagem ousada, uma violação a um sinal. Talvez mais do que
uma contravenção, um crime mesmo. Pode ser que tenhamos dito,
sem provas, que um sujeito é ladrão. A cifra negra é muito grande
tanto em matéria penal como em matéria cível. O açougueiro que
não nos vende adequadamente a carne. Uma vez vi uma portaria da
Sunab dizendo que era proibida a venda de carne com aponeurose.
Cheguei em casa e fui ver o que era aquilo. Aponeurose é a popularíssima pelanca. Se a portaria se destina ao conhecimento público, o
nome adequado é pelanca e não aponeurose. Se você comprou carne
com pelanca e não reclamou, foi violado em um direito. Há muitos
casos em que você é vítima de uma lesão, mas acaba com a expressão
famosa de Jeca Tatu: “Não paga a pena!” Não paga a pena ir à Justiça. Uma vez estava em um determinado local, fui almoçar com um
amigo, advogado, quando voltamos um poste tinha caído e causado
um dano ao carro dele. Eu disse: “Escuta, vamos acionar...” Ele disse:
“Você é louco!” Há um número imenso de casos não penais que ficam
nas cifras negras. É claro que nos países onde a Justiça é mais rápida, as pessoas se sentem mais estimuladas a procurá-la, inclusive
por causa do retorno. Neste aspecto, a busca pela Justiça no Brasil
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será menor do que a que ocorre nos países de Primeiro Mundo, como
nos Estados Unidos ou na Inglaterra, onde a Justiça é mais eficaz.
Mas existe corrupção nos Estados Unidos?
Existe. Onde houver o bicho homem, existe corrupção. Este é o
grande problema. A Igreja, enquanto estava nas catacumbas, talvez
houvesse alguma corrupção, talvez houvesse lá um Judas. Hoje, em
Teologia, discute-se muito sobre se Judas tenha sido um traidor. Jesus Cristo diz uma frase sobre Judas, que serviu para fundamentar
o entendimento de que talvez fosse a única pessoa da qual se tivesse
certeza de estar no inferno. Jesus diz: “Este é melhor que não tivesse
nascido”. Entretanto, hoje, uma corrente acredita que ele veio cumprir o preceito de alguém que trairia Jesus. Era preciso que alguém
fizesse aquilo, que em inglês se chama dirty work, o trabalho sujo, o
trabalho sórdido. Mas o cristianismo perde a sua pureza ao perder
sua pobreza. No dia em que Constantino, ao perder a batalha vê no
céu uma cruz com um dístico In hoc signo vinces (com este sinal conquistarás), e manda os seus soldados colocarem uma cruz nas suas
espadas e lanças, e vence a batalha, converte-se ao cristianismo na
esteira do que tinha acontecido à sua mãe, Helena. Assim, trouxe o
cristianismo das catacumbas para os palácios. E, aí, o cristianismo
se corrompe, pois começa a experimentar o poder temporal.
É claro que nos Estados Unidos existe corrupção. Um ministro
da Suprema Corte americana decidiu um caso de uma empresa que
havia dado um donativo a uma fundação da qual ele era presidente.
O ministro foi obrigado a deixar a Corte Suprema. No Brasil, é preocupante o problema da indústria das perdas e danos. Vários juízes
109

NO CALOR DAS IDEIAS

pedem indenizações por danos morais causados por fatos simples.
Nem tudo que causa um aborrecimento causa um dano moral. Dano
moral é aquele que provoca um banimento de espírito. Um sofrimento diurno e diário não provoca danos morais. É claro que se alguém
me diz alguma coisa mais forte, causa um aborrecimento, mas não
provoca um dano moral. Dano moral me causará quem me insultar,
quem falar mal de mim aos quatro ventos. O dano moral está se
convertendo em uma indústria. Assim, postulação da Justiça é uma
coisa; outra é a prestação. Há a postulação por parte dos advogados,
do Ministério Público, dos defensores, e, às vezes, das próprias partes naqueles casos em que podem comparecer em juízo, em casos
menores. Critica-se muito a prestação, mas não a postulação, que é
muito deficiente.
Os advogados em si, quando entram num processo, contribuem
para a excelência da prestação jurisdicional pela altitude do que se
põe em debate, e pela opulência do seu debate. Isso provoca o juiz,
estimula o juiz. Há um processualista italiano, Piero Calamandrei,
advogado em Florença, autor de um livro notável intitulado “Elogio
dei judge fatto da un avocat” (“Eles, os juízes, vistos por um advogado”). Na verdade, Piero Calamandrei não fez elogio, senão no sentido
etimológico; produziu, isso sim, uma análise da profissão de juiz e
da profissão de advogado. Ele disse que pela natureza da atividade,
da função de julgar, se você entra no foro esperando que ali só se
conseguem as coisas mediante solicitações, influências, jogos ocultos, você vai receber de volta, ampliado vários vezes, o seu temor. Vai
verificar que, em vez de estar no templo austero da Justiça – a expressão é dele –, está numa alucinante barraca de feira. Isso porque
110

SERGIO BERMUDES

a Justiça se presta mais do que outras funções a uma suposição de
corrupção. O juiz está sempre decidindo por uma entre duas paixões,
entre dois interesses. Se nós dois estamos litigando, e ele vai decidir
lá ou cá. Não estou querendo dissimular a existência de corrupção.
Um juiz pode ser corrupto, mas todos os juízes não são corruptos.
O professor Hélio Tornaghi diz que a Justiça é “mais enferma do
que culpada”. É emperrada. Mas nós não podemos deixar de fazer a
abstração de que em grande parte há uma culpa dos advogados, que
postulam muito mal, não estimulam o juiz. Os postuladores (advogados, Ministério Público e defensores) têm que arcar com parte da
responsabilidade das mazelas do Poder Judiciário; mesmo porque é
uma sandice, uma aberração, conceber-se o Poder Judiciário como
uma moeda de um lado só, constituída só pelo juiz, apenas porque é
impressa por quem administra e não por quem postula. Por que nos
países do Primeiro Mundo a situação é melhor? Pelo mesmo motivo
pelo qual a educação, a saúde pública e a formação cultural são melhores. É uma questão cultural.
Não obstante a opinião pública dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da Itália terem aproximadamente a mesma opinião que a opinião pública brasileira sobre a Justiça?
Sem dúvida. A opinião pública americana é extremamente hostil
com os advogados. Há várias definições de advogados. Por exemplo:
o advogado é um sujeito que você contrata para se proteger das ciladas, dos embustes, das armadilhas de um colega dele. A revista
Times publicou uma reportagem de capa sobre advogados: Laws (seguido daqueles sinais que representam palavrão). O processo judi111
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cial ocorra aqui, nos Estados Unidos, no Nepal, é sempre lento para
responder às necessidades. É que o litígio ocorre hoje, e as pessoas
querem uma resposta para hoje. O processo judicial é lento, caro e
imperfeito. Mas o mundo não produziu outras alternativas? É aquela
história: conta-se que um político muito feio, que tinha uma cara
muito feia prometeu a um determinado eleitor um determinado serviço. O eleitor foi lá dois meses depois, e ele disse: “Olha, esqueci
completamente do seu pedido”. E o eleitor: “Mas o senhor ainda me
fala com esta cara!” E ele respondeu: “Meu amigo, você acha que
se eu tivesse outra cara, usava esta?”. Quer dizer, se houvesse outro processo, usava-se este? Hoje, em uma sociedade dinâmica, fim
de um século, início de outro, em que tudo é ágil, você aperta um
botão que comunica imediatamente um som que, talvez, esteja se
passando a milhares de quilômetros de distância. Há o milagre da
internet, as drogas e as conquistas do homem. Hoje há tribunais
americanos estabelecendo a vida provável de 105 anos. É algo maravilhoso se lembrarmos que Mozart morreu aos 36 anos. O fato de
o processo não ter uma solução imediata faz com que as pessoas
busquem formas alternativas. São as chamadas ADRs – Alternatives
Disputes Resolutions, as soluções alternativas para as disputas, significando isso que você tem que buscar uma alternativa para o processo. Nas grandes questões, há o juiz arbitral. Ele tem a vantagem
de fazer com que a questão seja julgada por um especialista, mas é
muito caro. Qual a alternativa que hoje se apresenta? Os juízes de
Pequenas Causas, mas onde as questões complexas não podem ser
julgadas, porque há pouco tempo. A imperfeição do julgamento dele
é tolerada, considerada a pouca relevância dos casos. Os alemães
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dizem que eles se ocupam de bagatelas. Mas o instituto está dando
resultados. O surpreendente nos Estados Unidos é a mediação. Em
que consiste? O convencimento dos litigantes, dos contendores da
conveniência de se celebrar um acordo judicial. E os mediadores,
nos Estados Unidos, sabem uma maneira espetacular. O mediador
vem e diz assim: “John quer receber de Paul a importância de US$
12 mil”. O mediador, que é um advogado, proibido de se pronunciar
sobre o direito, não diz: “John tem direito, Paul não tem”. Isso ele é
obrigado a guardar para sempre a opinião sobre o direito das pessoas. Diz o seguinte: “Vamos assumir que John tem direitos. O senhor
está dizendo que tem direito, estou de acordo no processo judicial”
– e aí os americanos são bambas em ilustrações, comparações –, “se
o senhor começar com um processo, se o Paul contestar, o senhor
vai levar três anos para o reconhecimento do seu direito. Dentro de
três anos, os US$ 12 mil, corroídos pela inflação, serão uma cifra bem
menor, mas considerando o que o senhor poderia fazer com eles...”.
O sujeito começa a perceber uma verdade traduzida naquilo que o
povo magnificamente percebeu antes. Platão disse que temos a intuição primitiva da verdade. O povo tem e traduz isso muitas vezes em
ditados espetaculares como: “Urubu, quando dá azar, o debaixo caga
no de cima”. Até em termos de construção literária é lindíssimo. Há
uma oração temporal, interrompida, fica um anacoluto, e o “debaixo
caga no de cima” não é a principal da temporal, é uma outra oração,
outro período vinculado idealmente à primeira proposição. O povo
vem e diz assim: “Mais vale o mau acordo do que uma boa demanda”.
Mais vale fazer um acordo do que ganhar, mas daqui a muito tempo. Costumo dizer aos meus alunos que muitas vezes saímos dali da
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tribuna emocionado, comovido depois de um julgamento, que é dilacerante. Você sai gelado, tombado, aniquilado. Lembro de um verso
de Thomás Antônio Gonzaga: “A glória que vem tarde, já vem fria”.
Vamos imaginar que a incidência de fenômenos de corrupção na sociedade
brasileira é tão extensa quanto os estereótipos sociológicos. Se tivéssemos
um excelente acúmulo de profissionais, de procuradores, advogados, enfim,
se a Justiça estivesse, do ponto de vista dos recursos humanos, aparelhada
para identificar e descobrir, e trouxesse para a decisão os primeiros que
fossem sendo encontrados, sem ordem, sem muita ideia. Considerando que
a sociedade brasileira é tão vulnerável ao número de casos de corrupção,
o Judiciário não correria o risco de por conta deste congestionamento de
postulações para reparações ou punição de corrupção, de fazer com que
algumas, que se não são as mais relevantes, sejam decididas? Há que haver uma ordem na apuração. Mas talvez a taxa de administração ótima da
Justiça em relação ao fenômeno de corrupção na sociedade talvez possa
emergir uma certa hierarquia do que vai ser punido para efeito de que casos
menores não atrapalhem a administração da Justiça em relação a casos
maiores? Não seria o caso de hierarquizar quais são os casos que devam
ser administrados, para efeito de reduzir a taxa de Justiça na sociedade?
Sim, mas o grande problema é o seguinte: não é possível hierarquizar, porque todos os casos precisam ser decididos. O caso de menor
envergadura para fins sociais é fundamental para as partes em litígio.
Não há dúvida de que é preciso encontrar uma solução, mas feita em
cima de casos relevantes para um segmento ou para uma comunidade. É o que se chama no direito americano de relevant or meritories.
Quando há uma repercussão coletiva vale a pena dar uma precedên114
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cia. De certa maneira, a lei dá uma precedência, põe os casos perante tribunais mais altos, como a ação direta de inconstitucionalidade
à lei federal. É um ato normativo ajuizado diretamente no Supremo
Tribunal Federal. Precisamos arrumar o Poder Judiciário como um
todo. Você está preocupado com o cano da sua casa que vazou, mas
está pouco se importando com os canos que estão cumprindo o papel
deles, levando água fria ou quente para o seu banheiro ou seja lá onde
for. Enfim, estamos permanentemente preocupados com o anômalo.
A preocupação do anormal impede que celebremos muitos êxitos que
têm sido alcançados no Judiciário. Uma Justiça mais próxima das
pessoas, inclusive através dos juizados especiais; o crescimento de
juizados; o revigoramento ou desenvolvimento de uma mentalidade
constitucional e jurídica por parte da população. As pessoas têm uma
ideia de que existe uma coisa chamada Constituição que as protege.
O consumidor tem ideia de que tem direitos diante das pessoas, dos
prestadores finais de serviços, diante dos entregadores de bens, dos
fornecedores de bens. Tudo isso mostra que há um clima jurídico
favorável. E mais: a reação muito positiva das pessoas à corrupção
também é um fenômeno que está sendo celebrado. Não podemos nos
deixar embarcar nas águas da exacerbação. Os romanos diziam com
muita propriedade: Summum jus, summa injuria. Em termos literais: O
sumo direito, a suma justiça, a suprema justiça leva à suprema injustiça. Para fazer justiça, comete-se a injustiça.
Quais são os obstáculos à difusão e ao aprimoramento da consciência jurídica da população brasileira?
São os mesmos obstáculos à difusão da cultura no Brasil. Não é
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fácil. Precisa ser feito paulatinamente. Hoje há uma opção nos meios
de comunicação pelo entretenimento, pela diversão, e não pela formação cultural. O Estado também, pela falta de recursos, não se dedica a esse aspecto, que é uma das atribuições dele. Há uma série
de causas; algumas enxergamos, outras, não. É como a história dos
cegos descrevendo um elefante: um cego pegava uma perna do elefante e dizia: “É um tronco”. O outro pegava a tromba e dizia: “Não,
é um tubo”. O outro, pegando um rabinho, dizia: “Não, é um espanador”. Todos estavam certos, e todos estavam errados.
A indústria de perdas e danos é a falta de uma instância de fiscalização e
controle? Se não se está criando uma primazia do abuso de poder econômico à medida que, por exemplo, esta mesma indústria de perdas e danos
é usada para coagir a liberdade de opinião, já foi usada para diferenciar
uma série de interesses? Na Justiça recursiva, o abuso de poder econômico acaba se consagrando para quem tem mais recursos e pode amortizar
parcialmente na sua renda um escritório de maior qualidade, um advogado
com maior capacidade, leva ao limite do desespero, da exaustão, o seu
adversário.
Não se pode ignorar esse fato. Se você precisa de um médico,
procura um bom médico. O mesmo vale para uma cozinheira ou um
engenheiro. No elenco das prestações de serviços, há profissionais
que, por esses fatores econômicos, são remunerados a um preço menos acessível do que outros. Isso é inerente ao modelo em vigor. É
óbvio que num quadro desigual uma parte tem um bom advogado,
e a outra, não. Mas como superar estas diferenças, fazendo com que
todo mundo seja igualmente representado? Não sei.
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Não é isso. Refiro-me a uma situação em que a demanda é proposta para
obter a capitulação da outra parte, levando à exaustão, usando para isto a
força do poder econômico. Quem protege o réu do advogado?
Nesse caso, uma parte contratou um grande advogado, competente, e a outra não tem um advogado tão competente, e o objetivo
de uma é levar a outra ser subjugada?
Exatamente.
Esse é um dos grandes problemas dos processos. Não há uma
súmula especial. A lei diz que o juiz tem que fiscalizar. Em primeiro
lugar, o juiz deve ter uma formação jurídica adequada e moral para
ficar numa posição de absoluto equilíbrio, mesmo entre postulantes
desiguais. A lei determina ao juiz que aplique sanções àquelas pessoas que se valem do processo judicial não para resolver o conflito,
mas com outros objetivos.
O senhor concorda, então, que está consagrada a indústria de perdas e
danos? O que ocorre na realidade é que o juiz acaba observando muito
pouco o objetivo desse processo.
Não é isso. O que vem consagrando a indústria de perdas e danos
é a errônea compreensão do que seja dano indenizável, especialmente do ponto de vista do dano moral. É preciso distinguir o aborrecimento inerente à vida da perda efetiva, que é um dano suscetível de
indenização. Um pioneiro da Justiça do Trabalho disse que um dia
precisava haver uma Justiça que compensasse uma desigualdade jurídica, econômica, que é a desigualdade entre patrões e empregados.
Na verdade, é preciso que se aplique a lei. E a lei, sendo imparcial117
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mente praticada, vai beneficiar ora um, ora outro, dependendo de
quem tenha razão.
A reconhecida morosidade da Justiça, que em parte é inerente à sua própria administração para efeito de evitar juízos precipitados e ter uma taxa
ótima de administração de Justiça, é razão suficiente para a defesa de
julgamentos sumários, sobretudo por parte de instituições que não têm o
mandato da sociedade para fazer isso? Estou me referindo fundamentalmente aos processos políticos, no caso da imprensa e da opinião pública,
que resolvem os casos antecipadamente.
Esse é um problema muito sério. Todo mundo tem uma opinião
sobre tudo. Isso é da índole do ser humano. A imprensa muitas vezes crucifica alguém por antecipação. A imprensa apontou suspeitos pela morte do Leon Eliachar. Vários daqueles, senão todos, não
teriam praticado o crime. A imprensa arrasou o conceito, a tranquilidade daquelas pessoas. Aquele caso dos nazistas lá no Sul. Isso
é um quisto social. Como o direito responde a isso? O direito pune
a posteriori com perdas e danos, ou pune de qualquer maneira as
pessoas que se precipitam, que fizerem isso violando um dispositivo
legal. Agora, opinião, todo mundo tem que ter.
Não haveria uma fonte para tornar mais difícil o aprimoramento da cultura
jurídica do país?
Os elementos de formação da cultura jurídica atuam. É claro que
a atuação deles é um pouco retardada pela existência dessas opiniões. Mas nós não podemos pretender construir do dia para a noite uma sociedade ideal. Da maneira como estamos colocando aqui,
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a sociedade ficaria muito arrumada. Não há ainda condições para
isso. Quando advogamos, postulamos a Justiça, imaginando um juiz
ideal. É que, se imaginássemos um juiz corrupto, safado, burro, preguiçoso, obviamente o trabalho seria desestimulado. Muitas vezes
abro o dicionário, na madrugada alta, para evitar a repetição de um
vocábulo, a fim de fazer com que a frase adquira maior vigor, maior
elegância. Pois bem, quando nós cuidamos desse problema, de correção das instituições, pensamos na sociedade dos nossos sonhos. Isso
não impede que tenhamos consciência de que existem esses problemas, que só serão solucionados no tempo.
Isso é antifundamentalista.
Há muito tempo deixei de me rotular, de me filiar. Tirante a Igreja Católica, o Fluminense, ao qual sou filiado por uma questão quase
histórica, e a Ordem dos Advogados, à qual sou filiado por necessidade jurídica, não me filio mais.
Por sua preocupação com os vocábulos e pela literatura, vou pedir não
só um livro para nos ajudar, mas uma peça de ficção ou um poema, que
certamente existe na sua cabeça.
É sua imensa gentileza. Na cabeça, há vários, mas não sou o Graciliano Ramos. Certa vez, Graciliano Ramos mandou para o Ministério da Educação um relatório. E o presidente da República leu
e disse: “Quem tem isso, tem um romance na cabeça”. Foi ver e
não tinha um romance, mas dois. Na minha não tem nada. E sabe
por quê? Ainda vou fazer uma crônica com o título “Nestes termos
pede deferimento”. O maior cronista brasileiro é o meu conterrâneo
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Rubem Braga. Você pega as coisas e são tão doces, espontâneas. É
um grande estilo. Depois, você escreve alguma coisa e olha o que
escreveu; aquilo está envenenado com um cheiro, as frases saem
engomadas. Isso decorre não só da falta de talento, mas também da
perturbação do estilo pelo estilo forense. Não se pode esperar que
escreva bem uma pessoa que passou a vida redigindo coisas que
acabem sempre com “nestes termos pede deferimento”.

Entrevista a Wanderley Guilherme dos Santos e Luiz Cesar Faro | Edição 11, 2000
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ECONOMISTAS
DA FGV ENTREVISTAM
LORDE J. M. KEYNES
Renê Garcia, Lauro Vieira e Jack Schechtman
Economistas

Uma certa apreensão toma conta do ambiente. São 17 horas e 2 minutos. É hora do english tea. Estamos nós aqui, Renê Garcia, Lauro Vieira de
Faria e Jack Schechtman, reunidos em volta de boa porcelana. Estranho;
afinal, John Maynard nunca tinha se atrasado antes. Da mesma forma
que as outras vezes, colocamos, próximo da mesa de chá, um botijão de
Taittinger de boa safra. Quando o assunto é etilismo, Lorde Keynes faz
questão de discrição. Mas será que ele viria? Ou nos abandonaria de vez,
conforme promessa inúmeras vezes repetida? O silêncio cresce na sala. O
único ruído é o do nervosismo. Se não sabem, a tensão tem o seu barulho
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próprio. Mas, uma suave brisa, quase um respiro, traz a fragrância do
vinho espumante e prenuncia a sua iminente chegada.
O espectro do economista está bem mais esmaecido do que no último
encontro. Keynes parece realmente estar sumindo do mundo. Ele senta-se
com suavidade no sofá da sala, que é para onde nos dirigimos também. Há
formalidade e cerimônia no ar. O ectoplasma de John Maynard procura
o balde do champanhe com o olhar. Encontrado o dito, faz um sinal para
que comecemos a conversação. Tem início então a entrevista com Keynes.
Lorde Keynes, V.Sa. tinha noção, ou ideia, do alcance da vossa obra no
tempo e no espaço?
Eu nunca tive dúvida, que estava desenvolvendo uma interpretação original e revolucionária do mundo, a teoria econômica, e a economia política do século XX seria marcada pela minha contribuição.
Há inclusive um episódio em 1934, que revela minha percepção do
alcance de minha obra: em correspondência com meu amigo George
B. Shaw, teci comentários sobre o meu estado de espírito à época,
afirmei que me encontrava muito angustiado e em período de forte
introspecção, pois estava escrevendo uma obra que iria revolucionar
a teoria econômica e a percepção do mundo sobre os assuntos e os
problemas econômicos.
O senhor poderia então nos dizer que ingredientes devem fazer parte da
composição ou a fórmula para ser um bom economista?
Eu não me considero um economista, pelo menos não sou um profissional de economia, sou quando muito um pensador de economia,
alguém que pensa de forma integrada, mas acredito que o processo
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de formação intelectual de um economista deve partir de uma profunda análise sobre a natureza das questões econômicas. O processo
começa por uma avaliação das causas e efeitos; conhecer história,
matemática, filosofia e o fundamental é ter uma profunda intuição
econômica e uma combinação pouco comum entre inspiração, no
sentido de intuição e rigor científico. É preciso que o estudioso de
economia mantenha a mente sempre aberta para o quadro mutante
das experiências e esteja sempre ligado na realidade, para que assim
seja capaz de aplicar constantemente à sua interpretação corrente
os princípios do pensamento acadêmico – a economia é uma ciência
que ajuda a pensar em termos gerais, em modelos, pensar em economia e o exercício de uma escolha de e entre modelos alternativos,
aliada à arte de selecionar desta cesta de ferramentas aquelas que
são as mais pertinentes ou que melhor se encaixam com o mundo
contemporâneo.
Falando assim parece fácil, mas qual o motivo para termos tão poucos
bons economistas?
Meu caro, vocês latinos como sempre são muitos afetados pelas
palavras, para lhe ser mais claro. Os bons economistas são raros
porque o dom de usar uma “observação”, entendê-la, compreender
todo o conjunto de informações para em seguida processar e transformar essa massa em algo concreto é difícil, sendo portanto uma
tarefa complexa, pois, adicionalmente a essa fase, é necessário que o
economista tenha uma grande capacidade para que, a partir das informações obtidas, esse ser pensante seja capaz de escolher os modelos adequados ou criar alternativos... e usá-los de forma consistente;
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talvez seja essa a razão para a explicação do porquê: produzir bons
economistas em academias seja um evento tão raro e difícil.
Sir, vossa obra virou uma verdadeira bíblia para alguns seguidores. Correntes de pensamento e escolas lutam para expressar aquilo que entendem
como sendo o significado preciso das ideias de V.Sa., ou seja, seguem
suas proposições ao pé da letra. Qual a sua opinião sobre vosso legado
intelectual?
Esse fundamentalismo travestido de iconografia perturba-me e
chega a irritar-me, pois tive alunos de diversos matizes ideológicos e
políticos. Diante de todos sempre guiei meus ensinamentos por uma
postura de seriedade com serenidade. Nunca quis ou desejei criar
uma seita, ou uma nova religião; todo o conteúdo de minha obra foi
voltado para a compreensão do capitalismo; e posso até afirmar que
o que desejei foi criar antídotos ou anticorpos para as doenças do
capitalismo. Sou um liberal no sentido das ideias e um conservador
nas ações de política. A imbecilidade de alguns políticos e o apego formal à tecnoburocracia dos escalões do serviço público norte-americano é que não entenderam o conjunto de minhas propostas
nem a abrangência e o significado de minhas recomendações. Em
minha conversa com Roosevelt, ficou evidente a total incapacidade e incompreensão da elite norte-americana para os fenômenos do
mundo real. Voltando ao tema central da questão, eu acredito, aliás
já escrevi, que todos somos escravos de filósofos e economistas, vivos
ou mortos, e que o núcleo do pensamento das principais indagações
e a forma de entender o mundo têm poucas mudanças no curso da
História. Portanto não considero que deveria ser tido como o funda124
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dor de uma escola ou um grande ideólogo. Minha única preocupação
é a saúde do capitalismo e a defesa dos mecanismos de mercado. O
que não quer dizer que algumas vezes, por necessidade ou por desvios de curso, não possamos atuar para limitar o mercado, ou ainda
para intervir na atividade econômica para pôr a economia de volta
aos trilhos. Nesse aspecto, admito minha contribuição e o papel da
Teoria Geral na reversão de conceitos, criei uma obra que de fato
definiu novos paradigmas. Como escreveu um italiano laureado com
o Nobel em economia, Franco Modigliani – agora todos somos keynesianos. Contudo, quero que todos saibam, e definitivamente, que:
eu não deixei nem sou responsável pela obra de nenhum suposto
herdeiro, seja legítimo ou bastardo.
Lorde Keynes, alternando o tema da nossa tertúlia, como V.Sa. vê o papel
dos bancos e a verdadeira tirania do mercado financeiro sobre a economia
mundial. O sistema financeiro hoje rege soberanamente o destino de países. Como o senhor analisa a questão?
Esse fenômeno não é novo, de fato ele é a essência do capitalismo financeiro; se tomarmos o final do século XIX, vamos observar
a influência da City de Londres sobre o destino e o fluxo financeiro
do mundo, De fato só para os senhores terem uma ideia dos números, entre 1890 e 1910 cerca de dois terços das companhias norte-americanas eram negociadas na Bolsa de Londres, e 70% do capital
do mundo estavam depositados nos bancos ingleses. E praticamente
100% dos seguros eram feitos pelo Lloyds. A verdadeira globalização
ocorreu em Londres. Quanto ao papel dos bancos e dos banqueiros, minha opinião sobre essa gente não mudou nos últimos seten125
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ta anos. Continuo achando que a atividade bancária é movida pela
ganância e pelo lucro fácil. Os jovens operadores de New York e de
Londres são movidos pela chama do dinheiro, pela busca vil e quase que servil do bônus. Se para tanto, países devem ser destruídos,
bandas cambiais atropeladas – não que não mereçam ser destruídos,
tudo pela remuneração extra. Eu até acho que de fato essas pessoas
devam ser muito bem remuneradas, pois muitos desses indivíduos
são atraídos para esses mercados e para essas atividades, motivados pelo amor ao jogo, pela natureza dominadora de suas personalidades, quase que por suas patologias; diria que são verdadeiros
psicopatas. Se suas energias não encontrarem uma saída ganhando
dinheiro, podem voltar-se para carreiras que envolvam crueldade
gratuita e desenfreada. É muito melhor absorvê-los na City ou em
Wall Street, do que deixá-los livres para praticarem toda sorte de
ações ou até mesmo no comando do crime organizado.
Mas, afinal, para ganhar dinheiro: bolsa, juros ou cambio?
Um homem de bem não deve perder mais de 20 minutos por dia
se dedicando a tais atividades. Dito isso, prefiro a bolsa, naturalmente, pois é lá que pulsa o capitalismo. Ademais, onde podemos
encontrar um mercado em que ganham não os que apostam na mulher mais bela, como num concurso de miss, mas os que apostam naquela mulher que a maioria considera a mais bela? É, portanto, um
mercado fascinante onde, para lucrar, não basta ter conhecimentos
específicos de economia e finanças, mas também de política, história, sociologia, psicologia social e até ciências ocultas. Por exemplo:
um grande banqueiro da City, amigo meu – não direi o nome em
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deferência à sua memória –, nunca tomava decisões importantes de
negócios sem antes consultar uma famosa sensitiva.
Como V.Sa. vê a situação atual da economia internacional?
Vejo com preocupação, evidentemente. No espaço de poucos meses, a economia dos Estados Unidos passou de um crescimento vigoroso para uma virtual estagnação, as ações do setor de novas tecnologias desabaram mais de 50%, produzindo o temor de uma diminuição
catastrófica das propensões a investir e a consumir. A segunda maior
economia do globo, a do Japão, encontra-se há anos patinando entre a recessão e uma taxa medíocre de crescimento do PIB, devido a
um processo similar de deflação dos preços das ações e dos imóveis.
Na Europa, alguma prosperidade ainda se mantém, mas, desde muitos anos, nosso continente deixou de liderar a economia mundial. E,
lamentavelmente, voltou a ter graves problemas de desemprego depois que os governos deixaram de lado minhas recomendações. Para
completar o quadro negativo, a procura mundial por bens e serviços
sofreu enorme redução devido ao colapso das paridades cambiais em
diversos países emergentes, tanto na Ásia quanto na América Latina.
Há, portanto, uma sincronia de crises que pode, de fato, levar a uma
séria recessão mundial.
Essa recessão poderia se transformar numa depressão como a da década
de 30?
Certamente. Tenho observado que alguns economistas mostram-se céticos quanto a essa possibilidade. De um lado, existem os que
continuam acreditando cegamente nas políticas de mercado livre
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como o melhor remédio. Sobre a puerilidade dessa tese, não preciso
mais me manifestar. Mas, de outro lado, existem aqueles para quem
o governo pode quase tudo, o que não é absolutamente verdade.
Aliás, continua incrível a capacidade de erro dos governos na área
econômica. Veja-se o caso do Japão. Em meu último livro mencionei
a possibilidade de, numa situação de depressão e incerteza, a política monetária ser inócua. Chamei a isso “armadilha da liquidez”. É
justamente o que está ocorrendo no Japão, onde a taxa de juros caiu
a zero, mas a economia não melhora (nesse momento, Lorde Keynes
sacode a cabeça, como que num gesto de vaidade). Nesse caso, o remédio da expansão fiscal é, sem dúvida, o único adequado e deve ser
usado numa dose diretamente proporcional à gravidade da doença.
Infelizmente, as autoridades japonesas têm errado na intensidade
das medidas, na sua tempestividade e na consistência dessas com as
outras políticas estruturais. Em suma, a teoria das políticas contracíclicas que enunciei em 1936 pode ser entendida em linhas gerais
por qualquer cérebro mediano, mas a sua compreensão profunda e
implementação bem-sucedida não são para qualquer um.
Mas o governo japonês e os investidores argumentam que, com uma dívida
pública de mais de 100% do PIB e um déficit fiscal de mais de 3%, não há
possibilidade de continuar a expansão fiscal...
Bobagem. O problema aí é o financiamento dos gastos públicos
numa situação em que, depois de dez anos de recessão ou estagnação
econômica, há uma sólida expectativa de deflação. Não surpreende,
pois, que a população desconfie dos ativos financeiros. Mas o fato é
que ela ainda confia na moeda. Assim, a solução óbvia é o governo
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recomprar parte de seus títulos em poder do mercado e financiar
parte dos gastos pela via da emissão de moeda. O governo se beneficiaria com isso, pois reduziria sua dívida, tornando-a palatável para
os credores, e a população também seria beneficiada pois se manteria o estímulo ao consumo e ao investimento. Ademais, uma inflação
moderada propiciada pelo aumento da quantidade de moeda seria
bem-vinda, pois eliminaria a infeliz espiral da deflação com recessão e desemprego. Quando a situação é grave, tudo é válido. Uma
vez, numa conjuntura de desemprego em massa na Grã-Bretanha,
sugeri ao governo de meu país que contratasse trabalhadores para
abrir buracos na terra e fechá-los em seguida. A prosperidade do
Egito sob os faraós, com suas frenéticas construções de pirâmides
e monumentos, é também uma brilhante demonstração da correção
de minhas teorias.
Há, atualmente, uma impressão de grande desordem no sistema monetário
internacional. O que senhor acha disso?
Não chegamos ainda aos extremos da década de 30 mas, de fato,
a desordem monetária é evidente. Desde cedo percebi que o Acordo
de Bretton Woods não seria tão maravilhoso quanto se pensava: o
sistema tinha um viés deflacionário, pois dependia de uma relíquia
bárbara, o ouro em paridade fixa com o dólar; o peso dos ajustes de balanço de pagamentos continuava a ser depositado unicamente sobre
os países deficitários; e o sistema de taxas fixas de câmbio se tornou
rígido demais devido à vaidade dos políticos e aos dividendos eleitorais (Keynes faz um parêntese e declara – “disseram-me que algo parecido
ocorreu em seu país recentemente”). Mas, apesar disso, o acordo propor129

NO CALOR DAS IDEIAS

cionou 30 anos de expansão gloriosa do comércio internacional, das
rendas e do emprego na maior parte dos países. Coisa muito diversa
se vê hoje: o sistema atual apresenta uma tendência a extremos obviamente neuróticos – as moedas fortes não se ajustam, mas saltam
violentamente entre si ao sabor de fluxos especulativos de capitais, e
as moedas fracas só conseguem alguma estabilidade por meio de esquemas excessivamente rígidos, fadados ao insucesso. Veja-se o caso
do peso argentino. Tudo isso fundamentado em velhas quimeras: as
supostas virtudes estabilizadoras da especulação, os malefícios das
intervenções dos bancos centrais, a possibilidade de isolamento das
turbulências externas via taxas flexíveis de câmbio, os ganhos de credibilidade do padrão ouro etc. O que o mundo precisa é de um novo
Bretton Woods que supere, ao mesmo tempo, as fragilidades tanto do
padrão ouro-dólar quanto do atual período de taxas flexíveis e livre
movimentação de capitais.
Mas, preto no branco, Lorde Keynes. Taxas fixas ou flutuantes de câmbio?
Sou a favor de taxas fixas de câmbio, mas ajustáveis de tempos em
tempos. Taxas rígidas demais costumam ser recessivas e atraem a especulação desestabilizadora. O uso da taxa de juros acoplada a uma rígida paridade cambial é a mais perigosa técnica para a manutenção do
equilíbrio que se pode imaginar. Isso significa eliminar completamente
o objetivo de se ter taxas de juros consistentes com o pleno emprego em
proveito da proteção da balança externa. Como na prática é impossível
negligenciar o balanço de pagamentos, obriga-se a taxa interna de juros a flutuar ao sabor de forças cegas. Taxas flexíveis, por seu turno,
criam volatilidade e incerteza desnecessárias e, portanto, prejudicam o
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desenvolvimento dos negócios internacionais e estão na raiz da transformação dos investidores de longo prazo em especuladores do dia a
dia. Assim, como transformar beneméritos jogadores de bridge em cowboys viciados em pôquer.
Mas não foram justamente os capitais especulativos que explodiram o
sistema de Bretton Woods e viabilizaram o sistema de câmbio flexível?
Não foi bem assim. Um dos grandes problemas de Bretton Woods
foi a impossibilidade de obrigar os países credores e superavitários
a revalorizarem suas moedas. Isto posto, todos os ajustamentos cambiais tinham de ser feitos pelos devedores, com evidente stress político. É um nonsense completo! Por que países que têm uma atitude
sadia em relação ao dinheiro, usando-o para obter o conforto possível aqui e agora, na única vida que certamente temos, devem ser penalizados por outros que insistem em comportamentos irracionais?
Dou como exemplo os japoneses, que se comprazem em entesourar
e poupar para garantir a segurança dos tataranetos; e os alemães,
que mantêm sistematicamente taxas elevadas de juros por temor,
pânico, a qualquer inflação, por menor que seja. Não espanta que os
preços nesses países caiam em relação aos do resto do mundo. No
entanto, são os outros que têm de desvalorizar, e não esses senhores que devem revalorizar suas moedas. Minha proposta em Bretton
Woods previa severas penalidades para tais países – não receberiam
juros em suas posições credoras no FMI, os saldos em excesso na
banca privada seriam obrigatoriamente transferidos ao Fundo e,
caso persistisse o desvio, seriam forcados a revalorizar. Infelizmente, nada disso foi avante devido à patente obtusidade da delegação
131

NO CALOR DAS IDEIAS

norte-americana. Quanto aos capitais, vejo com grande simpatia a
proposta de um dos meus discípulos, James Tobin, dos governos aplicarem um imposto moderado sobre transações financeiras de curto
prazo, de forma a lhes reduzir o giro, a liquidez e a ganância.
O senhor mudou de opinião? Pois da leitura de sua obra “Tratado sobre a
Moeda”, a impressão que temos é que o senhor pensava de forma oposta.
Somente os imbecis, as mulas e os falsos profetas é que são dogmáticos e invariantes ao tempo. Para esse tipo, a dúvida não existe,
pois pensam com base em preconceitos e verdades absolutas, não
agem como se fossem cientistas; e como eu tenho sempre dúvidas,
logo não sou um homem de um pensamento único. Posso me dá ao
luxo de mudar alguns pontos de meu pensamento. De fato o que
ocorreu foi uma evolução na minha forma de pensar, principalmente depois da publicação do “Tract on Monetary Reform”. Eu revi minhas convicções e meus modelos. Pois se os fatos mudam, eu também altero a minha forma de ver o mundo, E vocês, o que fazem...?
O senhor é conhecido como um patriota extremado. Como avalia a situação
atual de seu país?
Em linhas gerais, a Inglaterra vai melhor agora. Ela sofreu, na
década de 70, os excessos dos sindicatos que exigiam aumentos salariais incompatíveis com a evolução da produtividade e, portanto,
geradores de inflação; e, na década de 80, excessos em sentido contrário, com Lady Thatcher sendo aconselhada por economistas defensores de uma teoria de fundo religioso, o monetarismo. Agora,
tem-se uma situação mais equilibrada. Obviamente, a Grã-Bretanha
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não pode desejar retomar tão cedo a posição de absoluto destaque
que teve durante dois séculos na cena internacional. Ela hoje necessita crucialmente estar integrada à Europa e ao resto do mundo de
modo a obter os bens, serviços e capitais necessários à continuação
de sua prosperidade. Porém, do ponto de vista inglês, uma coisa inteiramente descabida é a adesão à união monetária europeia e o fim
da libra, que nos obrigaria a dançar conforme a música da Alemanha e, um pouco menos, da França. Cá entre nós, o euro é a média
de coisas muito heterogêneas, ou seja, não significa nada.
E o Brasil, Lorde Keynes, tem jeito?
Não conheço adequadamente o seu país e, portanto, não penso
que deva responder a essa pergunta. Sei que tenho seguidores meio
fanáticos aqui, mas a eles aviso, não sou Deus nem santo.
Caro mestre, queira nos desculpar, mas, verdade seja dita, V.Sa. foi um
grande especulador, inclusive seu mais recente biógrafo calculou um ganho de vinte milhões de dólares em suas operações nos mercados de juros
e de ações, ao longo de dez anos, justamente no período que senhor era
consultor do Departamento do Tesouro inglês. Contra fatos, meu Lorde, não
existem argumentos.
[Pela primeira vez em nossa entrevista, Lorde Keynes mostra esboço de
impaciência, contrai a tez, baixa a cabeça e desvia o olhar para a Baía de
Guanabara. Todos observamos mudos a reação de Keynes. O clima é de
visível constrangimento. O economista decide sorver um gole do vinho pura
vita. Milagres acontecem após uma talagada do frisante néctar. O mestre
volta a sorrir, e, ainda que não serenamente, recomeça a falar.]
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Somente na cabeça de um latino-americano poderia passar uma
ideia como essa. Primeiro, nessa época eu era consultor, não do Tesouro, mas do escritório que tratava dos assuntos das colônias, e
não tinha nenhuma informação relevante, que fosse passível de utilização; segundo, de fato ganhei muito dinheiro, mas havia perdido
muito nos anos anteriores; terceiro, um inglês bem-nascido jamais
usaria informações obtidas no exercício de suas atividades públicas
para ganhar dinheiro, isso é coisa de povos bárbaros.
[Buscando reconstruir a cordialidade perdida, falamos sobre as belezas do Rio de Janeiro. Nosso mestre, vetusto e impecável, não abre a
guarda, em nenhum momento perde a pose. Mas, o champanhe trabalha por nós. Keynes afrouxa o semblante e sugere que reengatemos a
conversa.]
V.Sa. poderia nos falar sobre vossa atividade cultural e literária, assim
como as lembranças do grupo de Bloomsbury.
De fato nosso grupo era fantástico, Duncan Grant, Virginia Woolf, Lytton Strachey, Dora Carrington. Todos nós vivemos intensamente nossas vidas, vivemos no limite, sem reservas ou qualquer
tipo de restrições derivadas da ética vitoriana. Tudo que era belo
e bom era válido, tudo que era possível ser feito, fizemos, tivemos
momentos incríveis, fortes lembranças, grandes paixões; a juventude realmente é gloriosa. Devo muito de minha formação intelectual
a meus amigos; a oportunidade de conviver com o melhor de uma
geração é uma verdadeira dádiva.
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Meu Lorde, novamente somos impelidos a pedir desculpas à V.Sa., mas
gostaríamos de lhe perguntar sobre dois temas que julgamos importantes
para o resgate da História. O primeiro diz respeito à vossa escolha sexual.
O segundo trata de uma questão polêmica: é atribuído à V.Sa. a influência
sobre o Departamento de Tesouro para a concessão de benefícios e subsídios aos artistas em plena Segunda Guerra Mundial.
Eu que agradeço a oportunidade para poder defender-me das
acusações de detratores. Há um louco chamado Zygmund Dobbs,
que escreveu um artigo, disponível na web, cujo título é “Sugar
Keynes”, que trata-me como um verdadeiro devasso, um libertino,
um animal do sexo. Todos sabemos a fama dos ingleses quanto ao
assunto, não preciso me alongar nessa matéria; contudo, é bom que
todos saibam, de uma vez, que minha vida privada foi totalmente
pública, nunca escondi minhas preferências, nem meus desejos.
Meu biógrafo, Lorde Robert Skidelsky, revela todos os fatos de minha vida, em sua plenitude. Quanto ao segundo ponto em sua pergunta, devo confessar que, de fato, ajudei na aprovação da lei que
concedeu benefício fiscal aos artistas. Estávamos no Reino Unido
sob bombardeio alemão, portanto, sob forte pressão psicológica e
baixa autoestima, daí a importância da atividade cultural, para
minimizar os efeitos devastadores do horror da guerra; é perfeitamente racional.
[Nesse ponto da entrevista, já estamos bem mais relaxados. Nosso empenho em criar um ambiente amável e os eflúvios etílicos permitem algumas ousadias. Indagamos se poderíamos fazer uma série de perguntas
curtas, um pingue-pongue ou bate-bola, conforme se convencionou chamar
na mídia convencional. Keynes concorda. Então, é para já.]
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Um “Homem”?
Duncan Grant, talento e beleza inenarráveis...
Uma “Mulher”?
Lydia Lopokova (a única).
Uma obra?
“A teoria geral do emprego, do juro e da moeda”.
Uma música?
Uma noite na Tunísia.
Um arrependimento?
Não ter tomado mais champanhe.
Uma arte?
O balé.
Uma aberração?
O atual FMI.
Uma biografia?
A minha, é óbvio.
Um biógrafo?
O meu, Lorde Robert Skidelsky.
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Uma tentação?
Há uma frase de Oscar Wilde que diz tudo: “A melhor forma de
se livrar de uma tentação é ceder a ela”.
Um prazer?
Jogos de cartas com meus amigos do Bloomsbury Group.
Um economista brilhante?
Alfred Marshall.
Um opositor respeitável?
Arthur Pigou.
Uma saudade?
Algumas noites na Tunísia.
Um jovem economista promissor em seu tempo?
A safra era muito boa, mas eu acho que John Hicks merece a referência pelo esforço na formalização de minhas ideias.
Um economista ainda vivo?
Kenneth Arrow e Paul Samuelson, dos Estados Unidos, são dois
economistas realmente brilhantes. Na Inglaterra temos grandes cabeças, mas nenhum sol.
Uma área do conhecimento?
A matemática e a filosofia.
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Um país?
Inglaterra, of course.
Um lugar para estudar economia?
Cambridge.
Uma religião?
Sou agnóstico.
Com quem o senhor não tomaria um chá das cinco?
Milton Friedman.
O segredo para ser um bom economista?
Intuição feminina com lógica masculina.
O segredo do sucesso?
“Ver o mundo em um grão de areia... e a eternidade em uma hora”.
Uma frase?
“No longo prazo estaremos todos mortos”.
O dinheiro compra...?
Prefiro dizer ele serve para...
E o ouro?
[Quando a relíquia bárbara é mencionada, sentimos que alguma coisa se partiu. Um baque seco soa em algum lugar. Todos nos sentimos
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contraídos, tensionados. Keynes parece querer se levantar. Seu rosto
está quase imperceptível. O espectro vai tornando-se invisível. Nervosos
e prostrados em perplexidade, perguntamos ao querido mestre o que fazer, o que fazer…?]
Resolvido a questão básica da subsistência, recomendo a todos,
vivam e deixem os outros viverem, de preferência com muito prazer,
saber e sabor.
E fez-se o silêncio. Na sala, agora, só os três economistas, relutantes
em acreditar no momento recém-vivido e já lamentando as dúvidas ingratas que o seu materialismo perverso trazia sobre o instante passado.
Fazer o quê? Acabar o champanhe, certamente. E talvez, quem sabe,
passar a vista já com desabrida saudade sobre um exemplar da “Teoria
Geral”, colocado à mesa, propositalmente, ao alcance visual do mestre.
Aberto o compêndio, eis que na folha de rosto, bem lá no local reservado
às dedicatórias, estava escrito com magistral caligrafia de época:
“Para os amigos da FGV, não obstante algumas ressalvas ao comportamento de alguns no passado, meus sinceros agradecimentos pela
oportunidade de expressão.
Respeitosamente,
JMK”

Edição 13, 2001
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Maria da Conceição Tavares
Economista

São membros dos AA todas as personagens de notoriedade suspeita.
Pessoas que se destacam por sua intratabilidade, temperamento destemperado e desagradável tendência a ser de outra opinião. Merecem, por isso
mesmo, exposição pública.
Muitos identificam Maria da Conceição Tavares, poucos a conhecem.
Pois saibam que ela é capaz de ouvir, entender, ver e nomear estrelas,
constelações, nonadas celestes, que aprendeu com o pai, pescador, andarilha ela mesma, descalça pelas areias dos portugais de onde se avistam
terras de espanhas (este último comentário foi assoprado pelo marmóreo
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Pessoa, sentado à frente d’A Brasileira, ali pelo Chiado). Navega, portanto, com exatidão, sem auxílio de bússola – que a traz íntima. A bem
da verdade, registre-se que M. C. Tavares foi quem, de direito, inventou
a bússola e seus inúmeros pontos cardeais. Nunca perdeu-se, a sério,
malgrado evidências em contrário. Nem poderia. Pois lhe foi dado o dom
de dar-se.
E deu-se. Às matemáticas, à economia, aos amores, filhos, bem-queridos e todos os próximos. Deu-se porque se dera a si própria o direito de
ser quem é – a que experimenta a comunhão dolorosa com os desvalidos.
Deu-se a este país, que afinal é o mesmo, deu-se ao povo, que é de todo
lugar, deu-se a ensinar miúdos e graúdos, moucos, parvos, e transeuntes.
Até enrouquecer ou engasgar.
Papo fino esta Maria da Conceição. Discreta nas dores do corpo, escândalo irremediável nas cicatrizes da alma – aquelas que lhe acontecem
ao comungar com desvalidos. Idiomática de nascença, não há, contudo,
impropério bastante, que, ao pronunciá-lo, a satisfaça no mister de esclarecer, sempre professorinha, quem são os explorados, quem são os exploradores e como os exploradores exploram os explorados. Nunca, nunca,
os palavrões foram incorporados com tanta feminilidade e fluência à linguagem polida dos condomínios do escárnio.
Suas referências mais recorrentes são Celso Furtado, Raúl Prebisch e
Octávio Gouvêa de Bulhões. O último não bate nada com os dois primeiros.
Só que você sempre fala com mais carinho do professor Bulhões. Por que
tanto chamego com o Bulhões?
Não tem nada uma coisa a ver com a outra. O Furtado não foi meu
mestre. Os outros dois foram. O Bulhões era um conservador, mais
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para um liberal de direita, mas um homem íntegro. Eu acho que ele
teria hoje noventa anos, algo por aí. Ele é mais velho do que o Furtado. Na “crisona” de 30, eu acho que ele já estava presente. Só não
sei se ele estava recrutado como servidor público, penso que não. Em
todo caso o que é interessante mesmo é que...
Você está falando de que época, mesmo?
Em 30, porra!
Ah, de 30.
O Bulhões é antigo para cacete, porra! A primeira coisa que eu sei
dele era que ele fez parte da equipe econômica que preparou a nossa
ida para Bretton Woods. Nessa altura não tinha relação nenhuma
com o Roberto Campos, porque o Campos era um jovem attaché da
Embaixada, um emergente secretário da Embaixada em Washington e foi chamado...
Na época o ministro era o Souza Costa, não?
Era o ministro Souza Costa. Exatamente... Ainda bem que tem
gente com memória!
Foi o mais longevo ministro da Fazenda.
E foi também um bom ministro da Fazenda! Ficou mais do que
o Dr. Bulhões, o que é impressionante. Mas aí é que começam os
equívocos. Dá para dizer que o Bulhões era um liberal clássico? Não!
Quem era um liberal clássico era o Eugênio Gudin. O Gudin é quem
teve o debate com o Simonsen. Não com o Mario Henrique, mas com
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o Roberto Simonsen. Foi quando o Roberto Simonsen defendeu a
desvalorização cambial. O Gudin criticou: “Não, nós temos vocação
agrícola. O que precisamos é de um Banco Central independente,
e ‘pá, pá, pá’, que tem o comércio exterior, que tem as vantagens
comparativas...” Aquela lenga-lenga toda. Só tem uma coisa que eu
nunca entendi: por que a Fundação Getulio Vargas publicou o Manifesto Latino-americano? Em 1951, na Revista Brasileira de Economia
da FGV, foi publicado o Manifesto Latino-americano, do Prebisch, de
1949. A primeira revista latino-americana a publicar as ideias do Prebisch foi a da Fundação. Sabe por quê? Porque o Gudin, ao analisar
a economia depois do debate com o Simonsen, descobriu que ela era
uma economia reflexa, e que cada vez que as economias do centro
flutuavam, nós levávamos uma bordoada. Como esta tese estava no
Prebisch – a ideia do centro e periferia –, e como o Prebisch tinha
sido um grande presidente do Banco Central na crise – e era até
como ele mesmo dizia, naquela altura, um baita ortodoxo – o Gudin
o respeitava. Foi a crise quem ensinou ao Prebisch. Ele era dividido.
Ele era socialista do ponto de vista utópico, foi militante, mas ficou
muito tempo no Banco Central e entortou a boca. Ele montou o Banco Central da Argentina, que era o desejo do Gudin. O Gudin gostaria
de fazer igualzinho. E não montou nada, porque o Getulio Vargas
disse que não ia montar Banco Central nenhum. E usou o Banco do
Brasil. Então, o Gudin publicou o Manifesto porque ele tinha muito
respeito ao Prebisch. Mas o Bulhões não entra nessa história com o
Prebisch, não. É isso que vocês têm que entender. A relação Gudin/
Bulhões foi através da Fundação Getulio Vargas e da fundação da
Escola de Economia, da nossa Escola. Entendeu?
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A antiga Faculdade de Economia?
É claro. O Bulhões vinha do Direito. Ele era especialista em qualquer assunto fiscal, devido à sua colaboração na gestão do ministro
Souza Costa. Então, ele pertenceu anos aos quadros do governo, e
acho que morreu aposentado com este salário. Creio que ele esqueceu até de pedir a correção para salário de ministro, porque não se
preocupava com essas coisas. Ele vivia muito modestamente e sempre se lixou para dinheiro, participava do conselho das empresas
de graça, aquelas loucuras do velho. O que não era o caso do Mario
Henrique Simonsen, que cobrava bem, talvez porque tinha um bando de asseclas tarados por grana, os tais escudeiros...
Voltando ao Bulhões...
Estamos indo, porra! E o Bulhões não tinha escudeiros! Ai de
quem falasse de dinheiro com ele. Nem pensar! Então, eu tenho
muito respeito pelo velho, sim. A independência dele vis-à-vis o establishment. Por quê? Porque ele era servidor público, com “S” e “P”
maiúsculos. Depois, mais velho, ele entrou nos conselhos do setor
privado. Que eu saiba não devia ganhar muito, senão a viúva não
estaria relativamente com dificuldades. Mas, voltando no tempo, lá
pelos idos de 1945, ele e o Gudin decidiram criar a Superintendência
da Moeda e do Crédito (Sumoc), já que não podiam criar o Banco
Central. Era uma carteira do Banco do Brasil, que na época fazia de
tudo, emitia moeda, os diabos. Eu não lembro se ele foi ou não foi
o primeiro presidente. Acho que não, mas essa porra de memória...
Não me lembro, vocês têm que checar depois.
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Que ele foi superintendente, foi...
Sim, mas eu esqueci se foi ele que criou! Não tive tempo de preparar a entrevista... Mas é certo que ele foi superintendente da Sumoc
no governo Café Filho, em 1955, e de 1961 a 1963, nos governos Jânio
Quadros e João Goulart. Foram os alunos dele, Bulhões, lá da Escola – depois vários viraram meus professores, me ensinaram moeda,
comércio internacional etc., – que na verdade formaram a Sumoc.
Portanto, a Sumoc se formou com discípulos do Bulhões. Isso é certo!
Não do Gudin, porque, depois de 55, quando ele foi ministro, não deu
mais aula. Ele foi substituído pelo Roberto Campos. Então, quando
eu chego naquela Escola, em 57, tinha acabado de me separar do meu
marido, portuguesinha, matemática etc. Dessa época eu só conhecia
o Mario Henrique Simonsen. O Mario eu não conheci pela Escola
de Economia, mas sim no Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(Impa). O Dr. Bulhões, eu nem sabia quem era...
E você uma menininha...
Eu era bem jovem. E resisti a fazer economia. Até que vi que
ninguém me pagava nada. Tinha que ser professora secundária,
o diploma de matemática não era reconhecido. O tal acordo lusobrasileiro é uma brincadeira, nunca funcionou. Só me reconheceram
o diploma depois de já estar no segundo ano de economia, e ter feito
tudo! Artigo 99, vestibular! É uma pândega a minha vida! Realmente,
olha, eu sou uma mulher resistente! E resolvi virar brasileira com o
Juscelino, essa é que é a verdade. Então, estou lá eu. No ano que eu
entro para a Escola é o ano do Juscelino, 1957. Com quem eu bato de
cara? Com o Dr. Bulhões, que lecionava teoria do valor e formação
145

NO CALOR DAS IDEIAS

de preços. Lá era uma escola de advogados e de engenheiros. Porque inexistiam economistas. O Prebisch não, ele era um economista.
Porque a Faculdade de Economia de Buenos Aires é muito antiga, da
década de 20. Mas nós não, a nossa é de 36, 37. Os primeiros economistas foram formados na nossa Escola. Por quem? Por esses! Por
Gudin, que era engenheiro; o Bulhões, que era advogado. Não tinha
formação em Economia. O Jorge Kafuri, que era engenheiro; o Dias
Leite, que era engenheiro...
Mas você bateu lá em 57?
E vejo um bando de engenheiros que me ensinaram economia,
produção industrial, matemática financeira. E eu numa boa porque, como era matemática, sabia aquilo tudo, que aliás não tinha
importância nenhuma. Bem, mas o Bulhões ensinava teoria do valor
e formação de preços. Depois, partiu a cadeira em micro e macroeconomia, e eu fui assistente das duas cadeiras dele. E acabei fazendo
prova para titular de macro na cadeira dele. Quando ele se aposentou, peguei a cadeira dele. Infelizmente, quando foi minha vez de me
aposentar, o Edmar Bacha entrou na minha, não deu aula nenhuma,
foi embora e se aposentou. Vou te contar! Não sei quem é titular de
macro agora. Mas acho que não tem, não tenho certeza. O certo é
que aquela pregação de valor e formação de preços era uma coisa
bastante divertida! Eu olhava para aquele velho e dizia: que porra é
essa? Na verdade tinha uma grande dificuldade de entender o que
ele falava. Porque ele não era um professor muito claro. Diga-se, de
passagem, que o Campos também não. O Campos era bom para debates. O Bulhões falava baixinho e, de repente, pendurava umas curvas
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no quadro. E, às vezes, nem botava os eixos de referência, botava só
a curva. Mas eu era formada em matemática e manjava a intenção.
Ele não estava nem aí para as curvas. O que ele queria? Ele botava a
curva só para mostrar como eram os efeitos de substituição, o efeito
do preço, sem eixos! Eu, como aluna, disse: “Professor Bulhões, mas
era bom botar os eixos. Afinal de contas onde está o preço, onde
está a quantidade?” Assim! Com todo o respeito. E ele fazia aquele
sorrisinho chinês, que era típico dele: “Tem razão, faltam os eixos!
A senhora que formação tem? Matemática! Ah, então a senhora venha aqui para o quadro”. Foi assim que começou. “Venha aqui para
o quadro, ponha os eixos, arrume direitinho, ponha lá os pontos e
ponha neste gráfico aquilo que eu estou dizendo”. Aí, eu fui lá e pus.
Virei tutora dele.
Assistente!
Que assistente, porra, virei tutora! Eu virei auxiliar de ensino. E
finalmente virei assistente, em 1962. Não tinha concurso na Escola
há vinte e cinco anos. Estavam parados os concursos, como sempre
por problemas orçamentários e fiscais, que são clássicos. Bulhões
mandou uma carta para o Hermes de Lima, que era chefe do gabinete do Jango. Com quem eu não tinha, evidentemente, nenhuma
relação, e no caso do Jango, nem simpatia. Mas o Hermes de Lima
era um gentleman. E ele pediu que me nomeasse interina. Porque
ele não podia me pagar, e a Fundação Getulio Vargas, por onde ele
eventualmente poderia me remunerar, estava atravessando um dos
seus periódicos momentos de dificuldades financeiras. Resultado,
me nomearam. Eu virei assistente formal. Como eu sempre fui uma
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assistente muito dedicada, ele, quando foi ministro da Fazenda, já
em 1964, me transferiu a cadeira. Só tinha um compromisso que eu
mesma assumi: mostrar a ele as provas, perguntar se ele estava de
acordo, de vez em quando pedir para ele dar uma aulinha, coisa que
ele dava. Quando era matéria institucional, tal como a criação do
Fundo Monetário, o funcionamento da Sumoc ou a política fiscal
americana, ele era um brinco, porque era a experiência dele. Mas
em teoria, era difícil. Agora, sabe como eu resolvia? Lendo os clássicos. Ele dava todos os clássicos da teoria, menos o Keynes, que ele
detestava. Eu tenho uma cultura de clássicos em economia que devo
ao velho. Porque eu lia tudo. E foi uma pérola! Eu descobri economia
com o Bulhões, não foi com os outros. Com o Bulhões, porque ele
mandava ler os clássicos no original! Ele não estava a fim de que
a gente lesse apostila, detestava manual, achava aquilo tudo uma
choldra. Para teoria, ele mandava ler os clássicos. E para política
econômica, ele falava o que achava que era certo. Bem, ele era tão
liberal que, quando ele não queria dar as aulas, mandava o seguinte:
“Aproveita que não eu estou dando aula e fala lá do monopólio, essas
coisas que a senhora gosta”.
Falava isso com aquela vozinha mansa.
Falava. Tão simpático! E depois dizia: “Agora, quando chegar na
inflação, tem que dar as teorias todas!” Eu dizia: “Claro, Dr. Bulhões.
Imagina se eu não vou dar as teorias todas. Vou dar tudo, de Chicago
até hoje!” Porque ele tinha a teoria dele sobre a inflação! Ele sempre
achava que era excesso de crédito! Quando estava na Fazenda, então
ele ia e apertava o crédito. E eu dizia: “Mas Dr. Bulhões, às vezes
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não é excesso de crédito, é o fato de que quando a economia está em
ascensão o crédito se expande independentemente da oferta monetária do Banco Central. O senhor só pode apertar quando na verdade
a demanda já passou. Por exemplo: se tiver excesso de demanda, o
senhor aperta. Mas do contrário não tem que apertar nada“. “Muito
herética, a senhora é muito herética”, falava. Mas não se importava...
Ele tolerava bem o seu jeito?
Só tolerava! Deixava eu dar a aula que eu quisesse. E quando eu fiz
minha tese de livre docência, uma parte da tese é uma crítica à política
econômica dele. Aí, ele me respondeu por escrito em dois artigos que
ele publicou na revista Visão, dizendo tudo ao contrário, evidente! Com
aquele ar sereno dele, mas tome pau! Aí, eu fiquei constrangida, e disse:
“Dr. Bulhões, se o senhor não se sente à vontade para presidir a
minha banca, tudo bem. Eu não concordo com a sua política econômica, o senhor sabe que o resto eu respeito muito...” Porque ele me
explicou investimento, o que era poupança real e o que era poupança
financeira. Não tenha dúvida não, eu virei uma boa economista graças ao Bulhões! Não foi a mais ninguém! Não que ele ensinasse de
forma ordenada, mas pela liberdade que ele dava e porque mandava
ler os clássicos! É o que eu estou te dizendo!
Uma formação universalizada...
Isto! Ele só não dava o Keynes, que depois tive que estudar por
conta própria. Ele achava que o Keynes tinha a culpa de tudo. E do
Milton Friedman, ele também não gostava tanto.
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Ah, não?
Ele achava que o Friedman era muito voluntarista na coisa monetária. E que não era bem isso, que política econômica era uma arte,
não era uma ciência. Me lembro até hoje! Política econômica não é
uma ciência, é uma arte! E tem que dosar, senão vira besteira. Tanto
tinha que dosar que, quando ele vai a ministro da Fazenda, em 1964,
vem a missão do Fundo Monetário, e diz: Tratamento de choque!
Estas estatais são muito perdulárias, vocês tratem de enfiá-las no
orçamento monetário. O Bulhões olhou para aqueles caras, eu ao
lado, esperando para ele terminar para corrigir as provas, para dar
as notas – Dr. Bulhões, posso dar estas notas? “Dá o que você quiser!”
Mas era um ritual. Eu ia no gabinete dele para dar as notas ou para
perguntar se ele queria dar uma aula, porque os meninos tinham
curiosidade, para que ele contasse como é que estava o troço, porra!
Porque se ele não aparece quem é que conta como está o troço? E ele
contava! Pois bem, estou eu na sala ao lado esperando e sai ele todo
sorridente: “E, aí, Maria? Imagine quem estava aqui?” Eu me fiz de
boba: Quem? “A equipe do Fundo Monetário!” E aí? “Aí, eu mandei
eles para casa”.
Essa coisa singela e dura ao mesmo tempo é bem do professor Bulhões.
“Eu mandei eles para casa...”
Uma outra vez ele se reuniu com alguns empresários no gabinete,
não sei se eram da Verolme, acho que era a Verolme. Os estaleiros
pediam dinheiro. Aí, ele disse: “Fique comigo no gabinete”. Eu fiquei.
“Fique comigo”. Aí, os caras falaram, falaram, falaram, falaram... “Infelizmente, não posso fazer nada. Vocês estão pedindo créditos muito
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altos, não posso fazer nada”. Dois: E eu vi, fui testemunha, que a reforma fiscal e de mercado de capitais foi ele quem comandou, não foi
o Campos. Não foi o Campos, porra, não foi. Claro que para a lei do
mercado de capitais ele se apoiou no Bulhões Pedreira, assim como
para o fiscal ele se apoiou no Gerson Augusto da Silva, que dava aula
na Fundação. E que fez uma reforma brilhantérrima, moderníssima,
embora, claro, não tenha feito o imposto sobre capital, imposto sobre
a fortuna. Com o Dr. Bulhões não ia ter mesmo nenhum dos dois.
Mas para a época, bastante avançada!
Nós fizemos uma reforma na época que só tinha uma mais moderna, a da França. Ninguém na América Latina tinha nada tão bem-feito. Nós, quando agora estamos discutindo Reforma Fiscal, lá no
Congresso, ouvimos muita gente falando: “Era melhor voltar para
aquela do Bulhões. Vocês não estão fazendo nada, que trapalhada!”
Eu devo a ele ter aprendido a parte fiscal. O fantástico é que toda a
matéria de política econômica que ele dava, eu podia concordar ou
não com a orientação. Claro, se eu era de esquerda e ele era um liberal, não concordávamos muitas vezes. Mas ele explicava as coisas. O
que era ótimo! Imagina! Todos estes velhos professores explicavam
as coisas que estavam ocorrendo no Brasil e no mundo! Hoje tascam
três manuais e mandam fazer exercícios! O Mario Henrique tinha
este defeito, do meu ponto de vista. Como era uma mente analítica,
ele nunca explicava política econômica. Nunca! Ele fazia o estudo
direitinho, exercícios... Porque o Mario, no fundo, queria que as
mentes ficassem lógicas! Enquanto o velho queria que as mentes
pensassem daquele modo dele, mas tivessem sensibilidade...
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Existe um episódio de vida muito forte entre você e o Bulhões, não é mesmo?
Ele era uma figura! Bom, resultado, quando finalmente chegou a
hora de eu fazer a livre docência, vim trazendo a tese lá do México, de
onde saí correndo para chegar a tempo. Mas, ao chegar, fui encanada.
Você estava vindo do Chile ou do México?
Eu ia ao México e ia ao Chile. Tinha duas missões! Fui encanada
quando ia para o Chile. E perdi aquela porcaria da missão do Chile.
Então, eu ia de volta para o México. E aí de novo ele disse: “Você não
vai para o aeroporto sozinha”.
Ele falou?
Ele disse: “Você não vai para o aeroporto sozinha. Porque seu
nome não saiu do computador. E eu vou falar com o Mario Henrique
e ele vai te mandar o carro com a segurança dele. A segurança dele
que é a segurança de Brasília e a do Geisel. Senão, te encanam de
novo! E depois para a gente achar...” Em resumo, ele sabia. Coisa que
o Mario também sabia, tinha me dito, que tinha a conspiração contra
o Geisel. A polícia nos aeroportos e os DOI-Codi estavam fora de controle. Bom, desde aí, a senhora minha mãe, todo ano no aniversário
do Bulhões, que já não me lembro quando era, mas ela nunca esquecia, mandava uma garrafa de vinho do Porto para o velho.
Salvou sua vida. Mãe não esquece nunca!
Ela ia buscar nestas importadoras portuguesas, pegava o melhor vinho do Porto, e dizia: “Você, minha filha, nunca agradece ao
Dr. Bulhões!” Eu digo: “Oh, mãe, essas coisas eu não faço. Eu tenho
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uma relação com o Dr. Bulhões intelectual, profissional, de grande
carinho, mas na verdade isso eu não faço!” Ela então dizia: “Isso é
má educação sua, porque eu lhe eduquei bem!” Então, ela comprava
e mandava com um cartãozinho dela todos os anos, religiosamente!
O velho salvou a filha dela! Então, imagina agora se a velha ia esquecer! Depois disso, toda a vez que eu voltava do Chile, no pós-68, pós-71
etc., porque eu tinha passado cinco anos fora, de licença, a serviço
das Nações Unidas, periodicamente, eu ia à Fundação me encontrar
com ele. Até que finalmente a turma do Serviço de Segurança foi
procurá-lo. “Dr. Bulhões, o senhor tem uma assistente muito subversiva!” Ele disse: “Imagina, mas ela é uma excelente professora!”
Aí, um dia ele não se aguentou e disse: “Mas, Maria, você não podia
falar um pouco menos da economia brasileira e um pouco mais de
teoria? Os tempos não andam bons”. Então, eu é que perguntei, tendo falado com o Mario: “Mas, Dr. Bulhões, eu acho que não é pelo
que eu tenho dito”. Porque eles também não são malucos de prender uma economista só porque os tempos não andam bons. Se bem
que, enfim, no caso, do Furtado... Nunca se sabe. E o Bulhões já não
era ministro. Em 1973, o ministro era o Delfim. Às vezes apareciam
umas caras estranhas na universidade. Podia ser aquela mania que
eles têm de espionar, não é? Como eu estava vindo do Chile, essa é
que foi a confusão para eles. Realmente sempre dei aulas rebeldes,
e sentava o cacete na política do Delfim. Eu até cheguei a encasquetar que a perseguição podia ter sido obra do Delfim. Eu perguntei
para o Mario: “Você acha que foi a turma do Delfim que mandou me
prender?” Ele disse: “Maria, você está maluca! Nós gostamos muito
de você! Você está doida! O Delfim não é homem para fazer uma
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coisa dessas!” Eu disse: “Eu também acho que não”. Mas estava todo
mundo paranóico. Então, foi aí que o Mario me disse que tudo aquilo
era contra o Geisel.
O Bulhões chegou a tratar desse assunto contigo?
Não, esse papo mais aberto era com o Mario. O Bulhões nunca
disse nada, nem que era contra nem que era a favor. Ele apenas disse
aquilo: “Os tempos não estão bons. É melhor a senhora se centrar
em teoria”. Depois que eu saí da prisão, ele também não disse nada,
que foi o Geisel que tirou, que ele pediu, coisa alguma. Disse, apenas, para eu ir agradecer ao Mario. Eu obviamente não ia agradecer
nada, nem sabia que tinha sido o Mario que tinha me tirado. E, aí,
aconteceu essa coisa fantástica, que eu acho de uma dedicação incrível! Ele estava tão preocupado com a minha segurança que disse:
“Você não vai sozinha para o aeroporto”. Eu disse: “Mas por que, Dr.
Bulhões?” “Porque os nomes não saem do computador. Eles podem
te prender de novo.” Pô, mas está assim? “Está assim!”, ele falou.
Então, faz o quê? “Eu vou falar com o Mario, e ele te manda com a
segurança dele”. Lá fui eu no carro do Mario, com a segurança dele,
para o aeroporto. E realmente passei direto, não entrei no computador. Com a segurança do Mario, fui direto para o avião.
Quem diria, Conceição protegida pelas autoridades do regime militar.
Sim, senhor! Me levaram até a porta do avião. Atravessaram comigo, eu passei pela porta de entrada direto...
Se não te colocassem dentro do avião, te pegavam ali no embarque?
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O que você acha? Porque se você se lembrar, o aeroporto do Galeão sempre foi complicado, era a maior barra pesada. Eu sei que
até hoje, quando dá galho, eu não vou sozinha para o aeroporto.
Sozinha, eu não vou. Aquele do Galeão nem nos vôos internos. E sabe
por quê? Porque no tempo do Dílson Funaro, do Sarney, uma vez eu
fui, o cara abriu o computador e disse: “A senhora se importaria de
conversar lá dentro?” Eu disse: “Meu Deus, vai começar de novo”.
Ele conversou, conversou... E disse: “Está tudo bem, professora, está
tudo bem, professora”. Aí, eu fui para Nova York, e de lá eu liguei
para o ministro da Cultura.
Era o Furtado?
É, o Celso Furtado! E estava no SNI uma figura muito simpática,
um general que não me lembro agora do nome. Ele era um gentleman.
O Ivan de Souza Mendes.
Era um gentleman. Eu era da Executiva do PMDB, mas eu já era
uma figura politicamente conhecida. Aí, eu liguei de lá para o Furtado, e ele disse: “Ah, isso aí é aquela história da homônima”. Porque essa foi a desculpa que me deram depois, que tinha sido uma
homônima. “É a história da homônima, Maria da Conceição. Então,
é melhor vir com cautela”. Porque é assim, depois que aparece lá
no computador, não tiram, não tiram! E qualquer porcaria aparece
o nome da gente lá no terminal. Até hoje, eu acho! Não sei se o Fernando Henrique ao menos mandou tirar os nomes do computador,
não sei. Quer dizer, não sei se uma vez desmontado o SNI, apagaram
tudo ou não. No tempo do Sarney, não tinham apagado.
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Mas, aí, você foi lá para Nova York. E no retorno?
Aí, não me encheram mais o saco.
E você reencontrou o Bulhões?
Ele estava de novo como professor da Escola. Mas já estava muito
velhinho, desinteressado. Então, ele ia, e eu, como assistente dele,
dava o curso quase todo. Ele dava umas aulinhas chatas, mas a Conceição ia lá, e explicava tudo. E explicava mesmo! Quando ele dava
aula, eu ia depois, na aula seguinte, e explicava tudo. Porque, a menos que você fosse muito ligado na política econômica e na conjuntura, você não entendia nada. Nada! Porque ele era o oposto do
Mario. O Bulhões não era um modelo lógico de pensamento. Era
um modelo de servidor público. Ele estava interessado em explicar
a política econômica! Não estava nada interessado em dar teoria.
Para teoria, ele mandava ler os clássicos. Agora, tu imaginas com a
falta de cultura que caracteriza a classe média carioca – não apenas
a carioca, ninguém lê porcaria nenhuma – e o pessoal lendo os clássicos direto? A cambada não conseguia ler nada! E continuava a não
entender nada, claro! Esse era o curso do Bulhões! Por isso, eu virei
assistente, dava praticamente todas as aulas...
Como se dá a passagem da cadeira?
Depois disso, eu fiz o concurso para professor adjunto. Eu já virei
adjunta dele, entendeu? Aí, ele finalmente se aposentou... Não, ainda
não se aposentou. Ele continuou titular da cadeira, que antes era
chamado de catedrático, lembra? Mas, quando eu fui fazer o concurso, já tinha ocorrido a reforma universitária. Eu era professora ad156
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junta e ele era professor titular da cadeira. Aí, eu fiz a minha tese de
livre docência para poder disputar o cargo de titular. Era dezembro
de 1974, e fui examinar a política Bulhões/Campos. É claro, obviamente, que não concordava! Imagina se eu ia concordar! E disse com
muita elegância que não concordava, pus notas no rodapé, dizendo
que neste ponto aqui fulano pensava diferente, eu também. E aí, ele
me respondeu por escrito. Isso é que eu acho fantástico! Como é que
o cara se deu ao trabalho de fazer dois artigos para a revista Visão,
reafirmando as posições dele sem nenhuma crítica? Quando eu fui
falar com ele: Dr. Bulhões, se o senhor não se sente à vontade... Ele
riu outra vez, com aquele sorriso chinês, e disse assim: “Olha, Maria da Conceição...” – aí, ele disse Maria da Conceição mesmo e não
Maria, como de praxe – “... faz de conta que nós estamos discutindo
nos corredores da faculdade. Você diz o que quiser”. Foi fantástico.
Ele me deu dez em tudo. Até aí foi sem o Keynes! Mas então eu dei
uma aula brilhante sobre o Keynes. E ele disse: “Finalmente, entendi
como vocês lêem o Keynes. Eu não leio assim”. Deu dez!
Não existe mais dessa argila que moldou o Bulhões!
Não mesmo! E aí, ele emendou: “Como a senhora viu, eu lhe dei
dez em tudo, na escrita, na oral, na defesa de tese. Agora na tese só
pude lhe dar oito, professora, porque eu não concordo com nada do
que a senhora disse aí!” (Risos)
Ele era o seu antônimo.
Ele disse: “Eu não dou nota a esse pavor. E acho que sua tese só
merece oito. Naturalmente não concordo nada com sua tese. Eu sou
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o titular, estou presidindo a sua banca, não posso lhe dar dez”. Ele
nunca fez nenhuma farsa comigo, nenhuma. Sempre me respeitou.
Claro que eu também sempre correspondi. Ele alertou: “Na prova
escrita e oral se sair inflação...” E eu disse: Mas, Dr. Bulhões, se o
senhor indexa os impostos, se o Bulhões Pedreira indexa o câmbio,
começando pelo BNDES, e se o Mario indexa os salários, a economia fica toda indexada. Aí, o senhor pode fazer o que quiser com
os juros: sobe os juros, baixa os juros, não acontece nada. Você não
consegue controlar. E como o seu modelo de inflação é gradualista
– porque ele optou pelo gradualismo – vai levar muito tempo para
cair mais. Vou até ousar dizer: só vai diminuir quando retomar o
crescimento. Aí, sim, falei a heresia! E foi o que o Delfim fez! Estendeu o crédito, ao contrário dele. Expandiu o crédito, mandou
pau na economia, e a inflação caiu. Porque, aí, não adiantava a
restrição do crédito. Tudo bem, a economia crescia, mas aquilo ali
era capitalismo selvagem. E, o que o Bulhões defendia? “Não fui eu
que inventei isso aí”, ele dizia. Ele só queria indexar os impostos
para não ter déficit fiscal. Já o Campos, o que ele fazia era a política
dos empresários. O gabinete do Bulhões vivia vazio, vazio. Quer
dizer, quando os empresários da Verolme foram lá pedir dinheiro,
naturalmente ele disse que não. E como eles chateavam muito, ele
disse: “Não tem assunto comigo. O senhor vai falar com o Dr. Roberto Campos”. Tudo que era lobby pesado das grandes empresas,
ele mandava falar com o Campos. Aí, eu disse para ele: Dr. Bulhões,
mas o peso das grandes empresas estrangeiras – não se chamavam
multinacionais naquele tempo – é muito grande. Ele disse: “Minha filha, neste país o peso do Estado é maior. E se nós fizermos
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besteira, a culpa é nossa”. Que também é um negócio muito legal.
Imagina alguém dizer isso hoje!
Era um liberal meio estranho, não?
Na época eu também fiquei assim: é liberal ou é o quê? Ele não
era bem um liberal! Ele acreditava que a gestão do Banco Central
era o suficiente, coisa que o Prebisch também acreditava. No resto,
ele não se metia.
Ele era um conservador pragmático?
Pragmático, sim senhor. Mas isso, todos eles eram. O Prebisch
também era, o Gudin, o próprio Mario... O Mario era menos, porque
o Mario não sabia fazer política, como o Delfim me disse. O Mario
era aquela coisa dividida, para cá e para lá. O Bulhões, não. O Bulhões, quando faziam pedidos de coisas que ele achava que expandia
o crédito e a dívida, ele dizia que não. Ponto final.
Ele falava mesmo que falência era purificadora?
Falava! Dizia: “Esses caras estão quebrados! (Que era o caso da Verolme àquela altura.) E vêm pedir dinheiro! E eu vou jogar dinheiro
bom em cima de uma coisa quebrada, mandar a conta para a Viúva?
Se eles quiserem, eles que vão ao Campos”. Porque ele sabia que o
Campos, no Planejamento, mandava mais que ele na Fazenda. E nem
ele mesmo queria mandar mais. O negócio dele era fazer as reformas, ajustar a coisa fiscal, o balanço de pagamentos, essas coisas.
Um dia voltei a provocá-lo e perguntei: Por que não faz um banco
central independente? Ele fez outro sorrisinho: “É, porque tem os
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agricultores que precisam de crédito, e o orçamento monetário, tal
como o Mario maneja, é uma maneira de não se ver”. Ele era do
Conselho Monetário Nacional; quando ele entrava nas reuniões do
Conselho, a turma do Banco Central o fuzilava com os olhos. O Mario não dizia nada, tinha respeito por ele, amizade, mas os outros da
Fazenda cochichavam: “Lá vem o nosso inimigo número um”.
Ele perturbava as reuniões do Conselho Monetário.
Você lembra? “Lá vem o nosso inimigo número um”. Não tinha
ninguém interessado se a Viúva pagava ou não pagava a conta. Então vem a última entrevista que eu me lembro, logo depois do choque de petróleo...
A última entrevista dada por ele?
Não, porra! A minha última entrevista pessoal com ele. Eu estou
contando episódios pessoais.
Sorry.
A biografia do Bulhões vocês constroem lá como vocês quiserem.
E seguramente vai ter um bando de puxa-sacos dizendo as mentiras de sempre. Vocês sabem disso! Logo ele, que era considerado
um santo. Mas, comigo não tem essa de massagem de ego. Leva
logo uma pancada, eu sou muito rude. Eu me lembro dele sempre
fazendo aquele sorriso chinês, como quem diz: “Sei, estão puxando
meu saco!” Ele não topava! O velho não topava que ficassem lambuzando ele. No discurso do Delfim, em 1967, tomando posse como
ministro.., porra, você precisava ver o Delfim! O Delfim se desfez
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em elogios, o nosso mestre tal, o nosso mestre aqui... Ele lá, sentadinho, sempre com aquela cara de “mais uma vez, lá vem este
gastador”. Porque ele sabia que os paulistas vinham para detonar o
orçamento. Foi quando os paulistas tomaram conta do poder, porque até então eram os cariocas. E ele olhava com aquela cara: “Sei,
sei, você vai desfazer tudo que eu fiz”. Como não deu outra. Inclusive o orçamento, que o Delfim espatifou. Mas na última entrevista
pessoal que eu tive com ele na Fundação, já estavam o Mario Henrique e o Geisel. Eu disse: Não estou entendendo nada. O Mario
Henrique vai para um lado e o Velloso vai para o outro. E não bate,
Dr. Bulhões! Isto não vai dar bom resultado. Houve o choque de
petróleo, a inflação acelerou, está tudo indexado. O senhor sabe?
“Sei, sei, perfeitamente”, ele disse. E eu falei: Bom, e aí? Ele respondeu assim: “Falta oxigênio em Brasília. Por isso, eu não vou para lá
nunca, a não ser por obrigação às reuniões do Conselho Monetário
Nacional”. Mas o senhor ultimamente não tem ido. Essa época, já
estava por volta de 1976. “Não, estou muito cansado. E como realmente falta oxigênio, e eu quero viver, eu também já desisti. Eles
não me ouvem, e eu não estou a fim de ter um problema de saúde.”
Por mais que ele fosse contido, tolerante, discreto, já estava começando a se irritar. Então, ele disse: “Eu acho que só tem uma explicação: o poder é uma coisa que muda a cabeça das pessoas, como a
senhora sabe”. Mas eu disse: a do senhor não mudou. “Não, a minha
não mudou. Mas eu não sou propriamente normal nestas coisas”,
ele reconhecia. Como quem diz: Eu não sou exemplo para essa gente
aí. Ele gostava muito do Mario, muito! Mas também achava que não
batia nada com nada. E o Velloso tinha feito o curso da Fundação,
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também. Não com ele. “Mas as coisas não concatenam, não. Falta
oxigênio em Brasília”. Foi a única crítica que eu ouvi dele, que não
fazia críticas a ninguém. Essa foi a última vez que conversamos mesmo. Fora disso, era só cerimonial. Que eu me lembre, esses foram os
fatos marcantes, que o tornavam uma espécie de estranho no ninho,
porque era respeitado por todo mundo. É de praxe os mais jovens
dizerem: “Ah, o velho Bulhões sempre teve as suas idiossincrasias!”
Mas não eram idiossincrasias, não. Ele ficava preocupado com a incoerência, entendeu? Não estou dizendo que eu defendia a política
dele! Mas ele tinha uma fidelidade a princípios. E as reformas que
ele fez, eram reformas boas. Conservadoras, claro! Eu me lembro
de discutir com o Gerson, da reforma fiscal, que foi professor do
Carlos Lessa e muito meu amigo: “Oh, Gerson, por que não tem nada
sobre riqueza?” E ele respondeu: “Mas, Maria da Conceição, onde é
que nós estamos vivendo?” Como quem diz: palerma, isso não passa
no Congresso! Bulhões sabia do que falava. Era impressionante o
seu conhecimento de assuntos relacionados com o Ministério da
Fazenda, sua capacidade de examinar o orçamento. Foi um grande
mestre, um inesquecível ser humano. Faz muita falta hoje.
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Economista e advogado

Depois de 40 anos – os quais se estendem e abrangem um relatório confidencial sobre a missão CEPAL-FAO na Bolívia; a redação de “Industrialização Brasileira: Diagnóstico e Perspectivas” (IPEA 1968); aos documentos
e pareceres sobre o Pólo Petroquímico da Bahia; e inúmeros e ininterruptos
relatórios, depoimentos e palestras – eu já me acostumei a expressar conclusões e emitir opiniões, certas ou erradas, que se afastam do pensamento
predominante em cada momento.
A etiologia desse comportamento, que a maioria classifica de pessimista
ou catastrofista, pode estar na minha geração – criada durante a Segunda
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Guerra Mundial em um Rio Grande do Sul dividido em suas simpatias e
visões de mundo, ou pode estar na minha formação jurídica, pertencente a
uma turma cujo lema – prevendo o que viria 30 anos depois – era “Justitia
Praeter Legem”, ou em tudo isso e muito mais.
O que segue não foge a esse padrão e deverá incomodar a muita gente,
especialmente os que têm uma visão totêmica do Estado brasileiro, embora
não seja essa a minha intenção.
A minha intenção sempre foi a de criar o contraditório, pois em áreas de conhecimento impreciso, como a economia, somente ele permite
aproximar a verdade, por mais fugidia e incerta que ela seja.
Arthur C. – A crise de crescimento do Brasil tem paralelo em sua própria
História?
A. Candal – Não, taxativamente não, pelo menos não no século
XX, que é o período histórico de aceleração de crescimento das economias mundiais, com poucas exceções (v.g. África do sub-Saara). E
vamos mostrar os números para que se possa ter uma ideia do que
estamos falando. O tamanho da regressão é a queda de um patamar
de crescimento médio de 4,6% per capita no período de 1950 a 1980
– ou, para ser mais preciso, de 4,59% ao ano –, comparado com um
crescimento médio de 0,37% per capita nos últimos 22 anos. Isso
significa que, se tivesse o Brasil mantido o crescimento do período
de 1950 a 1980, nos últimos vinte e dois anos estaríamos, hoje, com
uma renda próxima a da espanhola, da ordem de US$ 16.000 por ano.
Para se ter uma ordem de grandeza da queda, o Brasil teria em 2001
uma renda per capita 141% maior do que a observada. Traduzindo,
de uma forma curta e grossa, todos os problemas que nós temos
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hoje em termos de pobreza, subalimentação, condições subumanas
de vida, por mais que esses problemas sejam contraditórios com informações antropomórficas disponíveis, eles estariam eliminados.
O que você quer dizer com “informações antropomórficas”?
Os dados e estatísticas revelam que nos sete anos que correm entre 1989 e 1996, para citar apenas um número, a altura média do brasileiro adulto aumentou três centímetros, o que se traduz em forte
melhoria nutricional, dado o pequeno espaço de tempo decorrente.
Ele aumentou de 1,69 m para 1,72 m. O brasileiro de hoje tem a altura
de um soldado americano da Segunda Guerra Mundial. Esse indicador – que é um dado duro, ao contrário dos dados econômicos, que
são dados moles – aponta que, mesmo num processo de estagnação,
as condições sociais brasileiras melhoraram nos últimos 22 anos.
Isso se deve fundamentalmente à evolução tecnológica, que se reflete na produção de alimentos. A oferta de alimentos no Brasil nos
últimos 20 anos cresceu muito acima do crescimento da população.
O impacto da tecnologia se dá também na área médica e em proteção
ambiental, além, é claro, do tratamento da água. O resultado são
o aumento da expectativa de vida, que passa de 56 anos, em 1960,
para 68,5 anos, em 2000; e redução da mortalidade infantil, que cai
de 116 mortes por 1.000, em 1960/70, para 34 mortes por 1.000, em
2000. O dado bruto é alentador, mas se compararmos com a expectativa de vida e o nível de mortalidade infantil do europeu, nossos
índices são equivalentes aos deles na década de 50, no período pré-informática e microeletrônica. Como disse, com toda a propriedade,
William Fogel, Prêmio Nobel de Economia em 1993, quando os dados
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antropomórficos e de condições de vida da população contradizem
os dados econômicos, esses últimos estarão sempre errados, não só
por sua fragilidade intrínseca, como pelo uso ideológico a que eles
se prestam.
Se a nossa performance foi tão boa, no passado, como perdemos o passaporte para o crescimento econômico?
A pergunta de por que o Brasil passou da elite do crescimento
mundial, no período de 50 a 80 – ou 40 a 80 –, para o bottom do crescimento mundial não está colocada no centro da questão nacional por
razões que não entendo bem. Por que o Brasil passou – vou repetir
– do top mundial de crescimento de renda para o bottom mundial?
Essa é a pergunta de um milhão de reais! É o cachorro que não latiu
do Sherlock Holmes! Por que não latiu? Por que o Brasil deixou de
crescer? Ainda que a indagação esteja posta em alguns trabalhos,
não vejo neles uma resposta minimamente satisfatória. Não estou
convencido de que a explicação da queda do crescimento econômico
brasileiro, que, insisto, é fundamental para revolver uma série de
problemas essenciais, tais como a pobreza, sequer passe ao largo dos
argumentos que pululam no debate nacional. Essa é uma questão
fundamental que não foi – na minha opinião – devidamente enfatizada. Mas não tenho respostas, repito, tenho provocações.
Por que as explicações avançadas não satisfazem?
Porque a maioria enfatiza a redução da incorporação de fatores
produtivos (growth accounting) à economia, mas como essa redução
não foi significativa, faz-se necessário ampliar o peso do fator tec166
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nológico (resíduo de Solow), que pode ser visto como o nosso coeficiente de ignorância.
Uma mudança tão brutal no padrão de crescimento econômico
brasileiro – 7,4% a.a. no crescimento do PIB total entre 1950 e 1980,
vs. 2,0% entre 1980 e 2002 – implica alterações tectônicas e dramáticas; um coupure, como dizem os franceses, para explicá-la.
Convém lembrar que o período 1950-80 esteve longe de ser tranquilo, com o suicídio de um presidente, a renúncia e a deposição de
dois outros, forte dissonância ideológica, ambiente externo geralmente hostil e um choque de petróleo.
Entre os candidatos para essa coupure, eu prefiro três:
1) a explosão inflacionária entre 1980-93, que superou os 425% a.a.
no período;
2) o substancial aumento no custo do investimento nacional nos
últimos 22 anos; e
3) o substancial aumento dos gastos públicos, especialmente os de
consumo e de transferências, e da carga tributária, nos últimos 10 anos.
Examinemos, brevemente, os dois últimos pontos.
Enquanto no período 1950-80 o setor de bens de capital transferiu,
via preços, cerca de 2,80% do PIB ao ano para o resto da economia,
nos últimos 22 anos o mesmo setor retirou, também via preços, cerca
de 3,70 pontos do PIB por ano do resto da economia.
Não se tem conhecimento de economias que cresceram rapidamente com bens de capital caros, e cada vez mais caros, pois isso
esteriliza a poupança de forma não produtiva.
Em relação ao aumento do Estado brasileiro nos últimos 10 anos,
a primeira coisa a reconhecer é que o Estado brasileiro é muito com167
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plexo e muito singular em relação aos padrões mundiais. Ele não só
possui os órgãos de administração direta clássicos – embora em número maior do que aqueles padrões –, como possui fundos, fundações,
autarquias e pseudoempresas, que tornam seus contornos imprecisos.
Do lado da Receita Tributária, no capítulo 37 (Outras Transferências), encontram-se taxas, custas, multas e juros de mora, que não são
incluídos como receitas, embora assim sejam definidos pela OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
Normalizando e incorporando essas diferenças, chegamos a 2002
com uma carga tributária de cerca de 38% do PIB e despesas públicas
que superam os 42% do PIB.
Esses números situam-se acima da média da OCDE e pouco abaixo da média europeia, países com uma renda per capita 3,5 vezes
maior do que a brasileira, quando medida em termos PPP (poder de
compra de paridade).
Na América Latina, se compararmos com o México, que tem uma
renda per capita 26% maior em PPP, tanto a despesa do governo
como a carga tributária são, aproximadamente, o dobro no Brasil.
Do ponto de vista histórico, entre 1950-80 e hoje, a despesa do
governo aumentou mais de 14 pontos percentuais; e a receita tributária, mais de 16 pontos percentuais. Deve-se notar que no período
1950-80 o Brasil já possuía um Estado avantajado para os seus níveis
de renda per capita da época, e que a sua estrutura tributária era
muito mais moderna do que a que hoje existe.
Como a propensão média do Estado a poupar é fortemente negativa e sua propensão a investir é cerca de seis vezes menor do que a
do setor privado, qualquer transferência de renda do setor privado
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para o governo reduz tanto a poupança nacional como a taxa de investimento total e, portanto, o crescimento econômico.
A soma desses dois fatores – bens de investimento mais caros e
forte aumento da presença do Estado na economia – explica cerca de
66% da diferença de crescimento entre o período 1950-80 e 1980-2002.
O outro 1/3 não explicado corre por conta do que se convencionou
chamar Custo Brasil, e que engloba desde os efeitos distorcivos de
uma estrutura tributária regressiva e perversa até o excesso de regulação, a mudança constante nas regras do jogo e defesa permanente
de interesses específicos, a insegurança dos direitos de propriedade,
a má qualidade crescente da educação básica brasileira, a prática
eliminação da Bolsa de Valores como locus de poupança, estrangulada que foi pela captação de títulos públicos.
O Brasil mostrou, nos últimos anos, uma excepcional capacidade de copiar, de forma exacerbada, instituições, práticas e políticas
contrárias ao crescimento econômico e pouca capacidade de importar instituições e políticas favoráveis ao mesmo crescimento.
O resultado não podia ser outro: a perda quase total da capacidade de crescer.
Esses números estão longe de ser precisos, pois existem ruídos e
circularidades entre essas variáveis, mas eles delimitam um campo
de indagações que devem ser examinadas de forma sistemática.
Talvez, em certo momento, a inflação tenha sido causa e efeito, ou vice-versa?
Entre 1980 e 1993, a inflação andou acima de 425% ao ano, acumulada. Então, apenas esse flagelo ajudaria a entender, sem entrar nos
demais detalhes da crise cambial e da crise da dívida externa, por
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que o país estagnou entre 1980 e 1993. O que não explica porque, uma
vez dominada a inflação de 1994 para cá, o Brasil continua a ter uma
performance ridícula em termos de crescimento vis-à-vis à época de
ouro, de 1950 a 1980. Por que o Brasil passa de top of the line para bottom of the line? Por que o Brasil emigra do crescimento asiático para
o crescimento africano? Essas perguntas não estão respondidas. Até
1993, diria que a inflação, se não basta, pelo menos é essencial para
explicar a estagnação. De lá para cá, não basta! A inflação está em
níveis decentes e a economia continua estagnada. E é patético o conformismo, principalmente político, com essa situação.
Há uma corrente hegemônica de pensamento que diz o seguinte: a esmagadora parcela dessa estagnação se deve à excessiva apropriação de renda
pelo Estado, que se tornou nocivo ao país. Mas o Estado sempre existiu
forte, ativo e dominante no caso da economia brasileira! Você acredita na
tese do Estado predador?
Temos que voltar a um período muito mais longe do que o que
estamos falando; temos que voltar pelo menos ao século XIX, se não
ao século XVIII. Se compararmos a evolução brasileira com a americana, vamos ver que o fato que mais separa os dois países é que,
enquanto a Inglaterra como Estado dominante gastava mais nas treze colônias do que delas arrecadava, o contrário ocorria no Brasil.
O Brasil adotou um sistema de Estado combalido, em que a nação
brasileira sustentava a monarquia e a aristocracia portuguesa a ela
apendada. O Estado português retirava muito mais do Brasil do que
colocava nele. E as consequências disso são múltiplas. Comparando,
por exemplo, indicadores de participação eleitoral, vemos que, en170
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quanto 18% da população americana votavam (no voting, no taxes) em
1870, no Brasil essa proporção era apenas de 2,45% em 1914.
No caso do indicador de alfabetização, enquanto nos Estados Unidos, em 1870, ele era de 80% – índice que o Brasil só atingiu no fim
da década de 1980, e com uma definição mais flexível de alfabetizados – em 1870 o mesmo índice era aqui de 16%. As origens dessa
diferença, que é apenas um referencial para tentar se compreender
o processo, são discutidas e estão sendo reescritas; mas parece que
na base dessa diferença fundamental entre a nação brasileira e a
americana está a assunção à propriedade rural. Enquanto na nação americana a propriedade rural era um bônus familiar, no Brasil
era sesmaria, megalatifundiária. O Estado de Pernambuco era uma
única propriedade! Então, na origem dessa diferença entre Brasil e
Estados Unidos está a distribuição da propriedade. Enquanto lá deu
origem a uma sociedade que passou a se representar no poder, aqui
não. Aqui o Estado passou a usurpar e a sobrepor-se à nação. Acho
que essa é a diferença fundamental entre Brasil e Estados Unidos, o
que explica – ou pelo menos dá indícios para a compreensão – por
que o Brasil começa o século XIX com 50% da renda per capita americana e termina o século XIX com 14% da renda per capita americana.
Mesmo assim, com a presença histórica desse “Estado usurpador”,
você atravessa grande parte do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, na liderança do crescimento mundial.
O fato é que nesse último período o Brasil aproveitou bem o
processo de substituição de importações para permitir que a oferta
– isto é, o PIB – crescesse mais do que a renda disponível.
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Dito de outra forma, em um hiato de tempo curto – 30-40 anos –, o
PIB real foi maior do que o PIB potencial, através do preenchimento
dos vazios deixados pelos produtos importados, que deixaram de sê-los, face ao constrangimento da capacidade para importar.
Lembro de um professor meu, o célebre Michal Kalecki, que dizia
não existir substituição de importações, mas simplesmente atendimento de uma demanda interna insatisfeita.
Seja como for, e por mais difícil que seja dimensionar a substituição de importações, a verdade é que esse processo era finito e
transitório, do tipo once and for all.
Fechada essa janela de oportunidade, o Brasil não soube se reinserir no novo modelo de crescimento para fora, como fizeram Coreia
do Sul, China, Taiwan, México e, mais recentemente, Índia.
Convém lembrar que em 1980 o Brasil exportou mais do que qualquer desses países, e hoje, com exceção da Índia, ele exporta entre 25%
e 33% do que cada um desses países exporta.
Mas, como condições históricas propícias deságuam em uma espiral inflacionária? Como a inflação se torna o centro do universo?
Até fins da década de 70, a inflação brasileira, ainda que alta
em termos mundiais, não era algo alarmante. O que houve é que
a partir de 80, em função da crise de balanço de pagamentos, mas
não apenas em função disso, a inflação brasileira disparou a níveis
inéditos, que impossibilitaram o investimento privado e, por fim,
o investimento público também. Então, no período de 1980 a 1993,
diria, sem entrar em muitos detalhes, que o fenômeno fundamental que explicou a estagnação foi a inflação brasileira da ordem de
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425% ao ano. A partir daí a pergunta é outra! O Brasil passa a ter
uma inflação domesticada, aceitável para os padrões internacionais
e continua estagnado. Há uma pequena aceleração de crescimento,
de 0,2% do PIB per capita para 0,8%, mas continua a dever em relação ao período de ouro, chamemos assim, de 40 a 80, ou de 50 a
80, em que a renda per capita cresceu mais de 4% ao ano. Essa é a
pergunta que temos que fazer.
A partir dos anos 1990, entramos em uma fase do absolutismo do combate à inflação. Durante anos, o crescimento passa a ser demonizado.
Inicia-se o império do trade off inflação versus crescimento.
Eu não acredito em uma relação antagônica estabilidade/crescimento e muito menos em uma relação virtuosa entre inflação e
crescimento. Estou falando aqui de inflações domesticadas, abaixo
de 10% ao ano, e não das descontroladas de 20% a 50% ao mês, que no
pós-guerra só encontraram terreno fértil na Argentina e no Brasil.
O Raúl Prebisch demoliu teoricamente essas relações há cerca
de 50 anos, e o Robert Barro fez o mesmo econometricamente há
poucos anos.
A conclusão de Barro – válida para intervalos domesticados de
inflação – é que um aumento de 10 pontos percentuais na taxa de
inflação reduz o crescimento econômico entre 0,2% e 0,3% por ano,
o que, a longo prazo, é significativo.
Com relação à demonização do crescimento, nenhum governo escolhe o baixo crescimento, embora esse possa resultar de conflitos
não percebidos entre outros objetivos de política econômica, em um
claro caso de resultado praeter intencional.
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O que nos deve preocupar em relação à inflação é o seu recrudescimento, pois o Estado vinha, nos últimos oito anos, financiando
seus déficits com poupança externa, e essa caiu substancialmente, e
ameaça cair muito mais, em um ciclo espasmódico, que é conhecido
na história econômica brasileira do século XX.
Resolvido o problema fiscal, o caminho da volta ao crescimento rápido está
desobstruído?
Infelizmente não, pois é necessário eliminar a restrição externa,
que hoje é representada por um Passivo Externo Líquido (PEL), que
é seis vezes maior do que a exportação brasileira total, isto é, mercadorias mais serviços não fatores.
Isso significa que, na eventual ausência de poupança externa líquida, o Brasil comprometeria 1/3 de sua geração bruta de divisas
para pagar juros, lucros e dividendos, o que é inviável para uma
economia em crescimento, ainda que modesto.
Há duas décadas, Mario Henrique Simonsen alertou para a importância dessa relação, lembrando que ela é ideal entre 0 e 2, começa a preocupar entre 2 e 4, e a partir daí passa a sinalizar a aproximação de uma situação de insolvência potencial.
Em 2001 apenas um país tinha uma relação PEL/Exportação maior
do que a brasileira: a Argentina, e o seu desfecho não foi animador,
ainda que agravado pela camisa de força do seu currency board.
A única forma de o Brasil reduzir essa relação – que representa
a integral de inúmeras derivadas – é exportar três vezes mais o que
hoje exporta, retomando o peso nas exportações mundiais que ele
tinha em 1950. Em agosto de 2001, o presidente da República lançou o
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repto “Exportar ou Morrer”, mas a realidade mostrou-se muito mais
forte do que a retórica, e nada ocorreu nessa área, pois os sacrifícios
tributários necessários para destravar as exportações são resistidos
a ferro e a fogo.
Há saída indolor? Ou, para ser mais preciso, existe solução bem comportada?
Não, não existe.
E a pergunta de sempre: o que fazemos com esse enorme passivo social?
Primeiramente, quase 100% do passivo social passam pelo não
crescimento. Segundo, acho que a situação de esgarçamento social
está altamente exagerada. Como citei no início, os indicadores antropomórficos e de qualidade de vida indicam que houve uma melhora substancial em todos os indicadores sociais. Ouvi uma reportagem na CBN de São Paulo há uns oito meses – errei um percurso e
fiquei mais tempo no táxi do que devia –, e nesse período o número
de miseráveis brasileiros oscilou entre 20 milhões e 50 milhões.
Realmente, não consigo crer que existam 20 milhões de miseráveis
no Brasil! Esse número para mim é absolutamente fantasmagórico!
O passivo social mais grave, a meu juízo, é o fato de que a geração
jovem não encontre oportunidade de emprego condizente com sua
preparação, ainda que essa preparação seja deficiente. Os últimos
indicadores de performance educacional do Brasil são ruins. Aliás, o gasto total com educação não é baixo, está próximo a 7% do
PIB. Tivemos uma melhora na estrutura de gasto substancial nos
últimos dez anos, enfatizando o setor secundário, o setor que realmente responde pelo crescimento e estava absurdamente relegado.
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Esse setor cresceu bastante, mas os indicadores de performance
educacional brasileiros, inclusive o último levantamento do Pisa
(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) feito pela
OCDE, indicam que o Brasil está entre os piores performers em termos de educação primária e secundária do mundo! Então, há um
problema de qualidade. E esse problema de qualidade gera um brutal desperdício de oportunidades de emprego para os jovens. Esse
para mim é o drama maior, porque ainda que a população cresça
hoje a 1,1%, que é um ritmo de país desenvolvido, a população ativa ainda cresce a 1,8%. Esse para mim é o desperdício maior, cuja
única resposta é: voltar a crescer urgentemente.
De onde vêm esses números de miseráveis?
Não sei, mesmo porque o conceito de miserável não é econômico,
mas jornalístico e político. Os conceitos de pobreza internacionalmente aceitos são dois: o de pobreza e o de pobreza extrema. Os
trabalhos mais recentes, e que não sofrem as restrições metodológicas que se atribuem aos trabalhos da ONU e do Banco Mundial, e
que são os de Bourguignon e Morrisson, Sala-i-Martín e S. Bhalla,
todos de 2002, apontam para uma substancial redução nos dois tipos
de pobreza, tanto em termos relativos como absolutos, tanto para o
mundo como para a América Latina e para o Brasil. No trabalho de
Sala-i-Martín os extremamente pobres no Brasil seriam 1% da população em 1998, ou 1,7 milhão de pessoas, enquanto que para o Banco
Mundial seriam 13%, ou cerca de 20 milhões de pessoas.
No caso dos pobres – que não seriam miseráveis, pois estes estariam incluídos nos extremamente pobres – Sala-i-Martín estima
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essa taxa para o Brasil em 1998 em 13%, ou 21 milhões de pessoas, e
o Banco Mundial estima para 2000 32%, ou 52 milhões de pessoas.
É evidente que os que falaram na rádio CBN misturaram os dois
conceitos do Banco Mundial – que é de longe o mais pessimista –, e
que essa escolha foi ideológica.
A escolha entre os três trabalhos referidos e o do Banco Mundial
tem que ser técnica, e exige mais análise do que a que eu realizei.
Entretanto, entre trabalhos que são assinados, e aqueles que se
ocultam atrás de siglas, eu fico com os primeiros.
Combinando os trabalhos de Sala-i-Martín e S. Bhalla, é possível
concluir:
1) que os dois tipos de pobreza se reduziram entre 1960 e 2000, em
termos absolutos e relativos, para todo o mundo e todas as regiões,
com a exceção da África do sub-Saara;
2) que o número de extremamente pobres mundiais caiu de 554
milhões em 1970, para 353 milhões em 1998, e que a sua taxa mundial
caiu de 17,2% para 6,7%;
3) que o número de pobres mundiais caiu de 1,3 bilhão em 1970
para 973 milhões em 1998, e sua taxa caiu de 41% em 1970 para 18,6%
em 1998;
4) que 66% dos extremamente pobres se encontram hoje na África
do sub-Saara, proporção que em 1980 era de apenas 16%, e que isso se
deve ao fato que nesse período a renda per capita dessa região caiu
20% em termos reais.
O que fica claro é que, para a redução dos dois tipos de pobreza,
o crescimento econômico é suficiente e bastante, mesmo um crescimento anêmico como o brasileiro dos últimos 20-22 anos.
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Quanto maior o crescimento, maior a redução da pobreza, e quanto menor o crescimento, menor a redução da pobreza. No caso de
crescimento negativo, como o da África, a pobreza aumentará. Algo
completamente diferente ocorre com a distribuição de renda, aqui
medida pelo coeficiente de Gini, que é um conceito totalmente diferente do de pobreza, e pode caminhar, e caminha, na sua eventual
contramão.
Assim, no caso da África, o grande aumento da pobreza ocorreu
com um Gini constante, enquanto na China a grande redução dos
dois tipos de pobreza coincidiu com uma piora na distribuição de
renda, isto é, aumento do índice de Gini.
O mesmo que ocorreu na China aconteceu nos Estados Unidos,
Inglaterra e Austrália, e esse aumento do Gini parece refletir a incorporação muito rápida de inovações tecnológicas revolucionárias
(automação e comunicações).
No caso do Brasil, o período de maior redução de pobreza (19601980) coincidiu com um aumento do Gini, e o período de menor redução de pobreza (1980-2000) com uma pequena melhoria do Gini. O
que parece certo é que a distribuição de renda é muito mais estável
do que se pensava e muito menos influenciada pelo simples crescimento econômico, à diferença da pobreza. O ponto de partida influencia decididamente a distribuição de renda atual: quem começa
mais igual, tende a terminar mais igual, e vice-versa.
Alterar esse padrão, como a Europa Continental conseguiu no
pós-guerra, cobra um preço pesado em termos de crescimento econômico e de desemprego estrutural, mas para quem já não tem pobreza, essa é uma opção legítima.
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Assim, para quem ainda tem que eliminar os dois tipos de pobreza, separar o conceito de pobreza do de distribuição de renda
– muitas vezes confundidos por leigos e não leigos – é fundamental,
pois as opções para resolver ambos os problemas simultaneamente
podem ser contraditórias.
Sem querer ser chato, mas já sendo, insisto na questão do trade off com a
inflação. É possível combater a inflação e crescer a altas taxas, simultaneamente?
Acho que essa pergunta já foi respondida, mas discordo fundamentalmente da existência desse contraditório! É a tese da meia
gravidez. A meia gravidez não faz mal porque é meia gravidez.
Não conheço experiência ou números que suportem a afirmativa
de que existe uma inflação ótima. Os países que cresceram muito
nos últimos dez, quinze anos são China, Coreia do Sul e Irlanda.
A Irlanda reduziu, entre 1985 e 1990, o gasto público em 20% do
PIB. Ela passou de um crescimento de 0,8% per capita para 8% per
capita, ritmo que o Brasil jamais atingiu. E fez isso com uma inflação praticamente zero. Mesmo nos anos de ouro, o Brasil nunca
atingiu 8% per capita! Poucos países do mundo atingiram 8% per
capita durante dez anos! A Irlanda conseguiu fazer isso com uma
brutal redução da carga tributária e de gasto público, permitindo
a expansão de investimentos, renda e geração de empregos. A Coreia do Sul, China, Taiwan e Índia, que recentemente ingressou nos
países de crescimento rápido, nenhum deles têm inflação elevada.
Não conheço o trade off entre inflação e crescimento. Acho, aliás,
que esse trade off não existe. Não é esse o problema. O problema
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é que no Brasil o Estado cresceu como um despoupador, exigindo
que, uma vez eliminado o imposto inflacionário, a carga tributária
fosse aumentada brutalmente. Como a derrama tem limite, o resto
veio através do recurso da poupança externa para financiar seus
déficits, agravando a relação passivo externo/exportações, que hoje
está no limite mais alto de todos os tempos.
Engraçado, porque parece uma contradição: exatamente nos últimos dez
anos a questão da redução do Estado foi colocada no centro do equacionamento da crise econômica. E aparentemente você fez um esforço,
privatizou e tentou anualmente cortar o gasto público. Queria que você
desvendasse esse enigma! Ou essa fraude: você tem tido inúmeros superávits fiscais e tem tido redução do tamanho do Estado através de venda
de ativos públicos, mas o Estado continua sendo o Leviatã.
Há trucagens. A primeira delas: a venda dos ativos, a privatização, nos últimos oito anos, foi inferior ao volume dos chamados esqueletos do passivo público brasileiro, inferior em 20% a 30%. Toda
privatização brasileira foi inferior ao reconhecimento dos esqueletos
que estavam guardados nos cofres dos governos estaduais. Ou seja,
mesmo vendendo o que foi vendido ainda não foi possível reduzir o
passivo do Estado. Basta dizer que a dívida líquida pública passou de
20% para 60% do PIB. O caso argentino talvez seja bem mais dramático do que o nosso. A Argentina estava no início do século XX entre
os países mais ricos do mundo. E hoje está entre os remediados, sem
perspectiva de ascensão. A situação foi ainda mais grave porque a
inequação fiscal argentina foi ainda pior do que a brasileira, embora
não muito pior.
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Você está falando que, se não forem tomadas medidas radicais de redução
do Estado, iremos piorar ainda muito.
Acho que as medidas não serão tomadas. E não serão porque
não faz parte da psiquê brasileira enfrentar problemas antecipadamente. No Brasil, os problemas são resolvidos a posteriori,
quando eles se caracterizam como insolúveis do ponto de vista
real. Então, o Brasil continuará caminhando em direção à sua
pior performance. O Brasil projeta, lamentavelmente a meu juízo, uma terceira década de estagnação. O que é dramático mais
uma vez para os jovens que ingressam no mercado de trabalho.
Mas nada indica que haja ou que haverá consenso de que o Brasil
precise fazer um ajuste fiscal adequado na dimensão do Estado.
Não estou sendo pessimista, mas realista. Até porque trata-se de
uma medida de grande impacto. Estou falando de um ajuste fiscal
correspondente a passar de 42% do PIB em gasto público para 25%
do PIB. O superávit necessário para se conseguir esse novo patamar é no mínimo espetacular. E não estou falando de superávit
primário, porque acho que é uma ficção inventada para resolver
problemas com o FMI. O superávit primário exclui os juros reais,
quando os juros são apenas o preço do que você não fez adequadamente no passado. É a mesma coisa que dizer: se as minhas
dívidas pessoais forem perdoadas, estou ótimo. Só que elas não
serão perdoadas porque gastei no passado mais do que deveria ter
gastado. Já o superávit operacional inclui os juros reais. Digo que
o Brasil teria que ter um superávit operacional de 5%-7% do PIB
de forma permanente. Isso significaria reduzir a carga tributária
de 38% do PIB para 30% do PIB e gastar 25% do PIB.
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É necessário esclarecer que eu não estou falando apenas do
superávit primário necessário para estabilizar e infletir lentamente
a relação Dívida Líquida/PIB, pois esse é, espero, consensual. Eu estou falando em um superávit operacional que transforme o Estado de
despoupador em poupador, abrindo caminho, assim, para retomar,
gradativamente, as taxas de crescimento per capita do período 195080, isto é, crescer a mais ou menos 6% ao ano bruto, a longo prazo.
Mas, não se esqueça que o Estado é uma Federação. Fazer esse ajuste é
fazer uma guerra civil fiscal. Quem põe o guizo nos estados e municípios?
Não sei. Talvez ninguém! Não estou dizendo que haja solução,
até é bem provável que seja o contrário. Solução é uma categoria
positivista do século XIX. Só que muitas vezes não existe a solução.
No caso do perdularismo federativo nacional, o gasto sem cobertura é a regra. Exemplo: as câmaras municipais do Brasil gastam
quase 0,5% do PIB. Gastam mais do que nas maiores democracias
do mundo. Vamos pegar os Estados Unidos, que têm um sistema
federal semelhante ao brasileiro. Os americanos gastam com toda a
administração municipal pouco mais, em relação ao PIB, do que nós
gastamos só com as Câmaras de Vereadores, caracterizando uma
situação do pobre soberbo.
Bem, você tem um pacto federativo, tem verbas constitucionalmente
vinculadas...
Verba vinculada é a negação da opção pelo futuro. É o passado
mandando no presente! Hoje, do orçamento federal não tenho certeza, mas acho que 8% hoje é condicional. Você pode decidir sobre 8%,
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92% são gastos públicos vinculados. Então, uma redução de gastos
da ordem que estou falando implica uma reestruturação absurda – a
palavra talvez seja um pouco agressiva – do contorno do Estado. A
Constituição de 1988 transformou-se em um documento de políticas
públicas, porque o Legislativo não confiava no Executivo, presente
e futuro, e com isso amarrou-o com um nó górdio. Hoje é necessário
desatar esse nó, e recuperar a capacidade de adaptar-se a situações
cambiantes.
A reestruturação absurda, na prática, significa cortar na carne. O problema
é que você pode ir ficando sem um braço aqui, uma perna acolá...
No fundo é a opção entre presente e futuro. Ou a gente atende
os interesses dos que estão hoje no mercado de trabalho, público
ou privado, e empurramos para frente, ou atendemos os interesses
daqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Não há meia saída. No fundo, é como se tivéssemos em uma espécie de guerra. Vou
lembrar duas batalhas da Segunda Guerra Mundial: a batalha de
Anzio, quando os americanos desembarcaram paraquedistas por
navio em Anzio. Foi a primeira vez em que a 82ª divisão era transportada assim, desembarcados por navio, por barcas. Os americanos se estabeleceram numa praia, resolveram manter a cabeça de
praia e não avançar. Se eles tivessem avançado, teriam chegado a
Roma. Como eles não avançaram, os alemães reforçaram a posição
e deixaram Anzio durante dois meses absolutamente cercada. Foi
um equívoco estratégico brutal! Quer dizer, erros estratégicos são
sempre penosos! Você não comete erro estratégico em vão! Erros táticos são contornáveis, erro estratégico não tem jeito! Você paga um
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preço elevado pelo erro estratégico. Estamos enfrentando, hoje, um
problema de erros estratégicos. Então, não tem solução sem mortos,
usando, é claro, a metáfora da guerra.
O que me deixa descrente em relação a qualquer avanço é que o
brasileiro não suporta ouvir qualquer coisa que não lhe seja favorável. Churchill disse em 1941 que os ingleses adoram más notícias! Ele
estava se referindo ao discurso sobre lutar nas praias, nas ruas, nas
colinas, lutar até o final! Os ingleses adoraram! E eles estavam sendo bombardeados, mas adoraram o sacrifício necessário. Nós temos
um horror ao sacrifício e à má notícia. Aliás, nós e os argentinos, o
que explica essa enfermidade comum que nós temos. Falei com um
amigo argentino, no dia 14 de dezembro de 2001, sobre a crise argentina. Esse amigo é bem informado, almoça com ministros: “Como
está a situação argentina?” “Tudo bem. Vamos deixar de pagar o
décimo-terceiro e vamos equacionar tudo”. Lá o décimo-terceiro tem
um nome estranho, chama-se Aguinaldo. Incrível! “Não vamos pagar o Aguinaldo...” Digo: “Fulano, estou olhando a base monetária
de vocês, e as reservas externas e elas estão caminhando em sentido
contrário. Então, tem algo errado!” Tem uma relação de paridade
entre reserva e base monetária. “Tem algo errado”. “Tudo bem”, falou. Uma semana depois caiu o governo argentino, e estamos no
que estamos! Um pouco antes, duas semanas antes dessa conversa,
um economista argentino famoso, que esqueci o nome, fez uma palestra no Sofitel dizendo que a Argentina caminhava para a quebra.
E mostrou uma série de dados que apontavam para isso. A opinião
unânime dos argentinos que assistiram à palestra era de que ele era
um louco, um terrorista!
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O outro exemplo da Segunda Guerra Mundial é o do cerco de Bastogne. O Supremo Comando Aliado ignorou repetidas informações
sobre forte concentração de tropas e blindados alemães nas Ardenas, cujo resultado foi uma batalha que quase reverteu a vantagem
aliada no front ocidental e levou à perda de 80.000 soldados aliados.
A indecisão e a recusa em olhar problemas de frente, tanto na guerra
como em política econômica, trazem um preço muito alto, que, em
geral, não é pago por aquele que comete o erro.
Você falou sobre a psiquê do povo brasileiro. E a variável política, não
muda nada? O PT não tem condições de realizar as reformas fiscal e previdenciária?
Conheço muito pouco o PT para poder opinar. Mas digamos que
a base fundamental do PT seja a administração pública, isto é, funcionários públicos. Acho muito difícil os funcionários públicos, cuja
despesa incluindo inativos responde por 16% do PIB, reduzirem a sua
demanda por recursos. Para não ser injusto com o PT, eu não creio que
algum partido político brasileiro entenda a importância de reduzir o
Estado brasileiro e dar-lhe mais foco e mais previsibilidade (seguir
a lei de Hipócrates: do no harm), e isso não apenas pelo seu caráter
fisiológico.
Três razões explicam essa falta de percepção:
1) é sempre possível definir quem é beneficiado com qualquer gasto do Estado, e aquele que é beneficiado tem clara consciência disso
e lutará para não perder o benefício;
2) é impossível definir quem se beneficiará da redução do gasto
público, através do maior crescimento da economia, que, em princí185
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pio, será toda a população, que não tem conhecimento desse ganho
futuro e, portanto, não lutará por essa abstração; e
3) a sociedade civil apresenta uma tolerância inédita com o aumento explosivo da carga tributária, cuja voracidade recente faz
empalidecer a derrama que levou à Inconfidência Mineira, pois com
raras exceções não tem percepção daquilo que efetivamente paga
como impostos e taxas.
Assim sendo, no cálculo político dos partidos, o aumento de gastos, ou benesses, que favoreça seus grupos específicos eleitorais, tem
uma ponderação irresistível e uma justificativa racional.
Não vejo, assim, nenhuma solução para o problema estrutural
brasileiro. Usando uma frase latina, lex non cogit ad impossibilia, isto
é, você não pode legislar sobre o impossível. O que, aliás, o Judiciário
brasileiro adora fazer. Vai chegar um momento em que a realidade
vai se impor. E a realidade diz o seguinte: o Estado não pode ficar do
tamanho que está! É inviável, pelo menos se quisermos recuperar o
dinamismo econômico perdido!
A síntese, portanto, seria: não há alternativa para o debelamento da crise
de crescimento econômico que não passe pelo enfrentamento da questão
do tamanho do Estado?
Pelo menos, até prova em contrário. Gostaria de ter opiniões alternativas. Alguém que diga: não, o Estado está num tamanho ótimo! E argumentasse com números, dados. Não aguento mais ouvir
o pessoal que diz que o problema não é o Estado, o problema é o
imperialismo americano, a globalização etc. Aliás, trabalhos recentes sobre distribuição de renda indicam que a globalização melho186
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rou a distribuição de renda mundial. Se você se concentrar não em
países, mas em pessoas, a distribuição de renda mundial melhorou
nos últimos 20 anos! E por uma razão muito simples: porque China e
Índia, os dois países mais populosos do mundo, cresceram muito. E
têm os quarenta e seis países da África que se escafederam. Não tem
a menor importância! Escafederam-se! E daí? Então, em termos de
países, pode ter piorado, mas em termos de pessoas melhorou. Mas,
gostaria muito de ouvir as contribuições de outras disciplinas, como
os cientistas políticos, porque a economia tem enormes limitações.
Isso significa que o problema da pobreza mundial é um problema
circunscrito à África: é um problema africano, e a sua única solução
consiste em reverter a tendência de queda da renda per capita africana, fazendo-a crescer acima da taxa mundial.
Passar da formulação do problema para sua solução é o x do problema, pois só os africanos poderão romper o círculo de miséria em
que se meteram.
Você é advogado, e a advocacia é uma profissão-fim; economista é uma
profissão-meio.
Não, a advocacia é uma profissão antiga! E o diabo é sábio porque
é velho. A economia é uma ciência, ou arte, em crise, que só recentemente está voltando a suas origens, que é o estudo da riqueza dos
povos; nesse sentido ela é jovem, ou em renovação!
Essa volta às origens está sendo feita por uma combinação de
história e teoria, que até então caminhavam sozinhas, e essa combinação é promissora.
Eu, por minha vez, gosto do antagônico, de ter a outra parte pre187
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sente. Acho que Wanderley Guilherme dos Santos faria um bom
contraponto às minhas dúvidas e provocações deste ensaio comigo
mesmo.
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Responda rápido: por que a social-democracia, em todas as vezes que
alcançou o poder, renunciou ao seu ideário programático em nome da adoção de uma doutrina econômica criticada como de direita, conservadora
ou neoliberal? A pergunta embute a sua própria resposta: mudou, é claro,
porque alcançou o poder.
A social-democracia, seja ela de punho de renda ou de chão de fábrica,
não sofre de mimetismo crônico ou doença de caráter, mas sim de uma
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adolescência prolongada. Antes de tudo, trata-se de um híbrido, um pensamento de segunda geração. E seu entrar na fase adulta corresponde a lidar,
na prática, com juros, câmbio, limite de crédito, orçamento e outras categorias, todas elas idealizadas enquanto o mundo se restringia a palavras
de ordem, tertúlias estilosas e barricadas ideológicas. A instrumentalização
da política econômica faz sangrar igualmente as mãos dos vendedores de
ilusões. E quem diria que a História, essa parteira de conversões e reconversões, tão cara a marxistas e estruturalistas, fosse, ela mesma, pregar
essa peça nos entusiastas do determinismo!
As instituições e os pensamentos são produtos culturais evolucionários. Há fases em que há mesmo dissociações cognitivas, nas
quais agrupamentos distintos pensam em direção oposta. Houve, no
século passado, um combate hegemônico entre liberais e socialistas. Era uma disputa de raiz, com argumentos autênticos e polares. Curiosamente, o socialismo, engendrado como a grande utopia,
fora classificado pela direita radical representada pelos economistas
austríacos, liderados por Hayek, com a mesma admiração com que
Marx se referiu ao capitalismo – um sistema que, depois de mil anos,
tirou a humanidade de uma população estagnada em 200 milhões
de habitantes, durante toda a Idade Média, e produziu coisas mais
surpreendentes do que as catedrais góticas. O fascínio de Marx pela
máquina de acumulação capitalista é notório e impressionante. Mas,
da mesma maneira, os grandes economistas radicais austríacos referiam-se ao socialismo com grande admiração e alertavam que, se
fosse subestimado, ele poderia destruir a civilização em função da
sua péssima lógica econômica. Afinal, diziam eles, trata-se da mais
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bela ideia da Humanidade, consistindo na cooperação e na solidariedade juntas, sem a intermediação do poder de Deus ou qualquer
outra categoria metafísica. Qual é a tragédia desse pensamento? Ela
reside na doutrina econômica, que pode implodir a civilização. E
explodiria, se a História, sempre ela, não tivesse acariciado o pensamento liberal com o aborto do pretenso e revolucionário capítulo
final do centralismo democrático. Até evidência empírica em contrário, o Estado é ineficiente, e ponto final. Estou convencido de que
a História produziu uma síntese. Do ponto de vista da geração de
riquezas, das oportunidades e das liberdades, a vitória foi a da tradição da civilização ocidental. Isso porque a disputa entre sociedades
abertas e fechadas – aqui eu me refiro ao sistema político e econômico – é milenar. Vamos voltar à Grécia Antiga, pautada pela briga entre Atenas e Esparta. Atenas era uma cidade comercial; democrática,
até onde era possível, para os cidadãos, e Esparta era uma autarquia
militarista, uma sociedade politicamente fechada, patriarcal. O embate não sorriu aos atenienses. E Esparta derrotou Atenas, o que deu
início ao declínio das cidades gregas. Evidentemente, a civilização
continuou com Alexandre da Macedônia, que transportou o mundo
grego para o Oriente ao conquistar, inicialmente, a Pérsia. Este movimento de abrir e fechar, esta sístole e diástole, é secular. Mais recentemente assistimos ao colapso total de uma utopia, o socialismo,
que detinha o monopólio da ideia de igualdade e justiça, mas que
na realidade representava a conquista de corações e mentes para o
propósito de uma sociedade fechada. É inegável, contudo, que houve
um avanço. O Ocidente produziu o seguinte resumo epistemológico: em vez de termos a solidariedade pela religião ou imposta por
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um déspota esclarecido, sejamos socialistas, solidários. Isso foi um
avanço para a Humanidade. A mensagem é esta: é impossível viver
em uma sociedade em que há cidadãos excluídos. Essa ideia torna-se
permanente e dominante no Ocidente.
Por outro lado, a forma de organização econômica é também uma
produção do desenvolvimento institucional. Ninguém inventou a linguagem, um método de comunicação criado pelos homens. O mesmo
vale para a moeda e o sistema de preços, as trocas, as instituições,
os mercados. Na prática, são sistemas invisíveis de coordenação de
esforços. Trata-se de uma conquista civilizatória. Sempre foi uma ingenuidade da esquerda imaginar que pode reinventar um processo
milenar, imanente ao desenvolvimento humano. Não faltam exemplos que comprovam esse dinamismo. Veja as Cartas de Cortez, que
mencionam os mercados astecas ou os textos da Grécia Antiga, que
registram o florescimento de uma comunidade de comerciantes. Da
mesma forma, o Mediterrâneo era uma rota comercial fantástica da
Antiguidade. O fato histórico é um aparente paradoxo, ou seja, o capitalismo, que a esquerda resumiu como um modelo para exploração
do homem pelo homem, chegou no momento em que o mundo era
constituído basicamente por excluídos. E surgiu para resolver essa
deficiência. A história do capitalismo, na verdade, é de inclusões. É
contraditório, mas o capitalismo foi sempre o menos pior. Isso vale
para a inclusão de pobres mineiros, que, embora morressem aos 14
ou 15 anos, nas minas de carvão da Inglaterra, viviam mais do que
se ficassem no campo, pois ali morreriam de fome ainda mais cedo.
O mesmo vale para os holandeses nas rotas comerciais e para os
portugueses nas Índias Ocidentais. A inclusão se deu inicialmente
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pelo mercantilismo; tempos depois, pela fisiocracia e, mais à frente,
através da industrialização. E agora estamos na sociedade do conhecimento, que é pós-industrial e contabiliza ainda inúmeros analfabetos. É claro que em cada uma dessas rodadas da História verificaram-se purgas, perdas de guerra. Mas o resultado sempre foi o avanço.
Na sociedade aberta, o desafio pela inclusão é permanente. Agora
mesmo, acabam de ser incluídas na grande teia capitalista universal
a China, com um bilhão de indivíduos, e a Rússia, com 150 milhões.
A versão simplória de que meia dúzia de iluminados banqueiros ingleses, no século XVIII, de um lado, inventou o capitalismo,
e, portanto, meia dúzia do outro lado, representada por Lênin, Mao
Tsé-Tung e Stalin, iria reinventar a história da organização humana
é de uma pobreza digna realmente de duas guerras mundiais no
século passado. Os dois confrontos serviram para definir qual dos
dois lados tinha razão. Vale registrar que havia muita proximidade
entre o nacional-socialismo de Hitler e o socialismo stricto sensu de
Stalin. E o Ocidente só ganhou porque teve do outro lado um sujeito
truculento representado pela figura de Stalin. Foi um combate entre
dois aliados prováveis – lembre-se de que Stalin adiou o contra-ataque à Alemanha por duas semanas, pois não acreditava que estava
sendo agredido por Hitler, tamanha era a admiração e o interesse
em continuar associado. Essa pequena e bendita traição nos tirou
do caminho do totalitarismo. Digamos que foi também essa doce
traição que permitiu, após duas guerras mundiais, chegar a uma
síntese, que consiste, grosso modo, na civilização ocidental formada
por democracia, respeito às leis, economia de mercado e ação social
do Estado para produzir igualdade de oportunidades. Nos momen193
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tos em que falham os mecanismos descentralizados, representados
pelo mercado, o Estado intervém, coordenando as ações. Reduzir a
riqueza desse processo a uma fantasia conspiratória, em que de um
lado estão os impérios e, de outro, a periferia, e a possibilidade de
alternância, crescimento e progresso através do próprio mérito e
compreensão está determinantemente impedida pelo jugo dos poderosos, é de uma pequenez tremenda.
O DISCURSO PERFEITO E A PRÁXIS ESPÚRIA

Sempre achei a esquerda brilhante nos diagnósticos. Exemplo:
falta de proteção ao pobre sem acesso a mecanismos para ser incluído na sociedade. Perfeito. Renda concentrada. Certo. A pergunta
que a esquerda nunca quis fazer é a seguinte: quem é o dono do
cassino, o homem que gira toda essa máquina? É o Estado brasileiro!
Não é possível ser contra toda essa parafernália de desigualdades e
não atacar o produtor das desigualdades, que não são os mercados,
que operam em cima dos dados. Como o nosso mapa cognitivo é
ruim, operamos no escuro, sem os parâmetros adequados que conduzem ao sucesso. Conseguimos desmoralizar tudo o que funciona
em qualquer lugar do mundo. Mas quero retornar à questão original: por que a social-democracia são duas, uma antes e outra depois
do poder? Eu vou partir do momento pós-síntese, que é a queda do
muro de Berlim. A social-democracia, na realidade, já fez, na prática,
sua grande autocrítica. Basta citar Felipe González, na Espanha, ou
François Mitterrand, na França, nos anos 1980, ou, na sequência,
Tony Blair, na Inglaterra, e Fernando Henrique Cardoso, no Brasil.
A sua realidade mudou, eles mudaram. Blair assumiu tornando o
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Banco Central independente. Mitterrand mandou varrer as estatais,
privatizando a granel. O interessante é que grande parte desses homens continua negando o que fazem, negando sua conversão pragmática a uma forma de agir antagônica com sua pregação, na linha
do que eu digo não é o que eu faço. Enquanto o mundo permanece
dividido pela dicotomia entre ser uma sociedade aberta ou sociedade
fechada, a opção desses senhores, que originalmente era pela linha
de fronteira, por ficar em cima do muro, é a de fazer um catecismo e
rezar uma missa diferente. Essa é a grande reflexão moderna. Os homens maduros dizem: abaixem as armas e concluiremos que é correto o ideal socialista quanto à falta de solidariedade, de oportunidade,
de dignidade de vida, mas também é necessário admitir que intervenção estatal para nivelar oportunidades deve ser descentralizada.
Isso está certo. Não podemos ter a dissonância cognitiva. Fernando
Henrique adorava a expressão, mas era um dos principais portadores dessa doença. Uma coisa é dizer que a minha concepção política
é de tradição de esquerda, de igualdade de oportunidade, outra é insistir na inevitável degeneração do modelo capitalista. Na verdade,
o capitalismo mostra vigor, e não descobrimos uma alternativa possível. A alternativa intervencionista significa o fechamento político
da sociedade – com perda das liberdades individuais – e recorrência
a uma doutrina produtora de conhecidos desastres econômicos.
Mas qual seria o mandato ótimo de um social-democrata? Vamos
às origens. Tudo começa com a experiência sueca. Uma grande porção de Estado social e uma pitada de livre mercado, tudo com um
pretenso controle democrático e até reis e rainhas. A equação não
fecha, é claro. Ao ser fiel ao ideário da igualdade de oportunidade, do
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nivelamento de arestas, o social-democrata recebe o mandato porque
a sociedade assustada, inicialmente em vários países europeus, disse
que errou a direção, apostando no centralismo, mas sabe que precisa
mudar a rota. Vota na social-democracia, porque não mudará tão rapidamente que atordoe, nem tão lentamente que continue no buraco
negro. O eleitor diz que não vai dar o mandato para um libertário ou
para um capitalista selvagem. Dará o voto para quem promete ir tateando até encontrar um caminho seguro. Foi assim que Felipe González e François Mitterrand chegaram lá. Essa foi a primeira leva,
que culmina com Tony Blair e Fernando Henrique Cardoso. Por não
saberem manobrar essas novas categorias de difícil combinação, eles
falharam miseravelmente em aspectos importantes. Por exemplo: enquanto os Estados Unidos criaram 17 milhões de empregos nas décadas de 1980 e 1990, a Europa criou zero emprego durante todo o reinado da social-democracia. Zero é algo dramático. Foi diagnosticado
como a “Euroesclerose” e produziu um fenômeno: a ressurreição da
direita com toda a força. Quando o marroquino ou o argelino chegava
a Paris e conquistava algum emprego, significava que um francês
perdera a vaga. Esse francês vota no Le Pen, que é contra a imigração
e enaltece o nacionalismo. É a direita burra e radical. Mesmo o cidadão que não foi atingido diretamente pelo marroquino, quando não
consegue o emprego, vira um assaltante no metrô em Paris. São dois
movimentos distintos: o ressurgimento da direita radical vitimado
pela perda de empregos em função da corrente migratória e a direita
soft que votou por propostas de mercado: reformas da Previdência e
nas estruturas sindicais. O sonho do Welfare State é muito bonito
para sociedades estacionárias. Quando entram bilhões de chineses,
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indianos e coreanos no mercado competitivo global, criando disputa
na indústria automobilística, do aço, do turismo, não é mais possível
prometer o paraíso às elites mundiais. No passado, o trabalhador
francês fazia parte desta elite.
CONFISSÕES DE UM AMERICANÓLATRA

O capitalismo tem algo que alguns apontam como um defeito, e eu
considero uma virtude: o sistema não é conservador. O capitalismo
detesta o patriarcado, o patrimonialismo, a aristocracia e o cartório.
Por essa razão, constantemente fustiga privilégios e está sempre promovendo novas oportunidades, agora mesmo para centenas de milhões de chineses. Ele promove um turnover das suas próprias elites.
Os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra, que depois entrou
em colapso e, no século passado, quer se queira ou não, foi recolocada no mundo por Margaret Thatcher. O liberal é tudo, menos um
conservador, um aristocrata. Um liberal de verdade é profundamente
revolucionário, quase anárquico; ele está sempre olhando para o futuro, nunca para o passado. Eu ousaria dizer que os Estados Unidos
chegaram mais próximo dos ideais socialistas do que a Rússia, que
é profundamente desigual. Nos Estados Unidos, há realmente 3% de
milionários, 3% de miseráveis e 94% de uma enorme classe média, que
é formada, na sua base, por um lixeiro de Nova York, que ganha dois
mil e quinhentos dólares, por um advogado que percebe oito mil dólares e por um profissional liberal, que ganha dezoito mil dólares. Nesta
faixa, reside a maioria da população americana, que está muito bem,
obrigado. Apesar de alguns gravíssimos defeitos, a América é a mais
aberta das sociedades. Não podemos misturar movimentos tópicos de
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um presidente que declara guerra contra o Iraque com a sociedade
em si. Afinal, qual outra sociedade recebeu, durante 20 anos seguidos,
1 milhão e 300 mil imigrantes por ano? Foram mexicanos, russos, brasileiros e chineses. Cerca de 70% a 80% deles são efetivados, tendo acesso a todos os serviços públicos. Um terço da Califórnia fala espanhol!
O meu ideal político, como professor e empresário, é o da sociedade aberta, uma ordem extensa, impessoal e cosmopolita. Se eu
for nacionalista excessivamente, estou dizendo que sou inimigo do
outro. Se privilegio a minha regionalidade, estou pronto para aceitar
Estados nacionais que disputam beligerantemente poder político e
econômico. Sou, é claro, um democrata, mas reconheço que há um
paradoxo interessante entre a democracia e a liberdade. Se a maioria for cristã e a lei da maioria determina o exercício do cristianismo, como aconteceu no passado, ou se a maioria for branca e a lei
democrática enunciar que todo branco deve ser diferente do negro,
isso seria um regime democrático, por mais contraditório que pareça. Mas antes de ser um democrata eu sou um liberal. Democracia é
um método político; o liberalismo é uma doutrina e não apenas um
método. Por exemplo: Hitler chegou democraticamente ao poder. Na
África do Sul, hoje, como a maioria é negra, poderia haver uma lei
que exigisse a expulsão dos brancos. O liberalismo diz que é importante o respeito às minorias; e a democracia, que é o poder da maioria, vai lá e expulsa os brancos. Eu prefiro ser um liberal e ir para um
lugar onde haja uma liberal-democracia. O ideal da sociedade aberta
é um círculo em expansão. Em Atenas, a democracia ficava restrita
aos cidadãos; há cem anos, ela existia para a maioria, à exceção das
mulheres, e hoje vale para todos. Nós somos algo que biologicamen198
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te evolui, tenta, experimenta, pressiona e permite avanços. A liberal-democracia é a que permite o máximo de experimentações.
Mas o movimento é sempre o de sístole e diástole. A direita
mais reacionária retorna na Europa e nos Estados Unidos. No caso
americano, há uma espécie de síntese entre situação e oposição – os
democratas são um pouco mais trabalhistas e os republicanos são
mais voltados para o business. Quando a sociedade se sente mais fragilizada em função da Guerra do Vietnã, vota, nos anos 1970, em um
democrata como o Jimmy Carter, que cura a parte social e política.
Quando a economia começa a emperrar, nos anos 80, os americanos
votam em um republicano como o Ronald Reagan, que reduz os impostos e combate a inflação. Eles oscilam pouco, basta tomar como
exemplo o Bill Clinton, que foi um democrata que cortou gastos sociais. No caso da direita na América Latina, a diferença é gritante.
Ela é autoritária, corrupta, ditatorial, oligárquica, patrimonialista,
sem-vergonha, assaltante oficial de Estado. Nunca teve qualquer
ideologia liberal-democrata. Patrocinava golpes militares, produzia
avanços de empresas estatais de intervencionismo generalizado não
apenas na máquina de produção – como Telebrás, Siderbrás, Eletrobrás e Nuclebrás – como de forma indireta, através da política
cambial (regra de minidesvalorização), política salarial (deflatores)
etc. Quer dizer, intervenção total em tudo. Ao retornar ao Brasil,
depois de cursar o doutorado na Universidade de Chicago, virei um
intelectual liberal-democrata e experimentei a solidão. Eu segui o
meu caminho, que era o oposto tanto dos economistas que serviam
ao regime militar como daqueles que estavam na oposição. Fiz isso
sem me preocupar com rótulos – direita ou esquerda.
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PARA COMPREENDER A CUCARACHOLÂNDIA

Francamente, eu aprendi com a esquerda brasileira, que sempre
foi muito eficiente no diagnóstico. Ela anunciava: vulnerabilidade
excessiva ao capital externo. É verdade. O FMI, em outros países,
entra e fica dois ou três anos. No Brasil, permanece por 20, 30 anos.
A esquerda diz também que as elites se apropriaram do Estado,
privatizando-o. Isso é absolutamente verdade. Os deputados conseguem licenças de faculdades para si mesmo ou ainda canais de televisão; os juízes defendem direitos e aposentadorias para si mesmos;
os empresários manobram e indicam ministros de Estado que dão
subsídios para eles mesmos através de empresas estatais e bancos
oficiais. É um caso dramático de falta de parâmetro civilizatório. O
Brasil é um caso ímpar: falta tanto mercado quanto falta governo. E
não é ausência de governo no sentido de quantidade. Neste quesito,
sobra governo, pois a máquina de arrecadação engole 40% do PIB.
Essa é uma de nossas tragédias. A social-democracia brasileira vai
produzir a “Brasilesclerose” idêntica à Europa. Pulamos, em 20 anos,
de 20% de carga tributária para 40% do PIB. O Brasil parou nas décadas de 1980 e 1990.
O peso excessivo dos impostos emperra o funcionamento da livre iniciativa. Ser empreendedor é um inferno. Precisa sobreviver
a surtos inflacionários, a maxidesvalorizações, a competições com
órgãos públicos que não pagam impostos, ausência de crédito, impostos excessivos, achaques de fiscais, juros elevadíssimos. Essa
falta de familiaridade de uma direita sem escrúpulos com o mapa
cultural, de um lado, e de uma esquerda selvagem sob o ponto de
vista da compreensão da engrenagem econômica e preconceituosa
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em relação à conquista civilizatória ocidental, empurrou-nos para
a tentação da social-democracia, um caminho do meio que tende a
ficar no meio do caminho. Éramos um país que crescia mais de 7%
ao ano, e conseguimos perder identidade, o sonho de crescimento,
afirmando que tomávamos medidas que apontavam para a modernização. Sempre achei que no Brasil a corrida apontava para quem
ia mudar primeiro. Ou a direita pararia de roubar ou a esquerda se
aculturava em matéria de Economia. Ganhou a esquerda. Fernando
Henrique foi o primeiro socialista a cruzar a linha. Ele mostrou compreensão parcial e começou na direção do desejável. Só que a falta
de familiaridade com o processo era tão grande que acabou fazendo
algo absolutamente incrível. Privatizou as empresas estatais e conseguiu aumentar a dívida pública interna de 20% do PIB, em 1994,
para mais de 50%, em 2002.
Fernando Henrique assume sob os aplausos da esquerda e sai
debaixo de vaias. Ele conseguiu desagradar a todo mundo. Como não
entregou o produto final, que é o progresso e o crescimento, desagradou os dois lados. A esquerda o viu capitulando ao ideário da direita.
Já a direita ficou decepcionada pela absoluta falta de resultado empresarial. Os tucanos foram arrogantes e tiveram um erro de gestalt
de se considerarem os verdadeiros intérpretes da nova sociedade
brasileira, detendo o monopólio do diálogo com os mercados, que
o PT não teria, por ser, segundo eles, absolutamente selvagem, despreparado. Por isso, durante a campanha presidencial, houve aquela
previsão ridícula de que a vitória de Lula representaria a encarnação
de Hugo Chávez. Aquilo é de uma arrogância intelectual e uma prova inequívoca do caminho que os tucanos percorreram. Todos eles
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foram flagrados com as mesmas palavras de Lula nos lábios em algum ponto lá atrás, incluindo os próprios economistas. Em 1986, no
Plano Cruzado, os economistas deles eram contrários à privatização
e cometeram todos os erros possíveis. À época, quando defendíamos
a redução do déficit e a implantação de um Banco Central independente, diziam que não era nada disso. O problema da inflação era a
inércia e não tinha qualquer relação com o déficit público.
Comparando os tucanos de punhos de renda (PSDB) com os neossocial-democratas de chão de fábrica (PT), posso afirmar com todas
as letras que o PT aprendeu mais rápido. O PT aprendeu em seis
meses o que o governo Fernando Henrique precisou de quatro anos.
No primeiro mandato de FHC, houve um enorme déficit fiscal. Apenas a partir de 1999 é que veio a Lei de Responsabilidade Fiscal já
dentro de um acordo com o FMI. No primeiro mandato, houve uma
queima de 50 bilhões de dólares das reservas cambiais para eleger
o presidente Fernando Henrique. Somente no segundo mandato foi
implantado o câmbio flexível. No primeiro mandato, a âncora cambial combatia a inflação. No segundo governo, é adotado o sistema
de metas inflacionárias. Portanto, o brasileiro Lula aprendeu em
poucos meses o que os tucanos demoraram quatro anos. Então, por
que a pretensão, a arrogância? Ou ainda o cabotinismo de dizer que
eles têm o monopólio da agenda de reformas? Reforma em direção
a um Banco Central independente? Isso era um ideário social-democrata? Ou a flexibilização da legislação trabalhista? Ou a reforma da
Previdência? Eu quero mesmo fustigar o segundo andar do nosso socialismo pela pretensão com que trata o primeiro andar, que é o PT.
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EM BUSCA DO LIBERAL-DEMOCRATA PERDIDO

No Brasil, a espécie liberal não existe. São três ou quatro seres. O
que há é a direita brasileira. A crítica a ela é tão contundente que 40
anos depois (do golpe militar, em 1964) produziu quatro candidatos
socialistas à presidência da República – o social-populista (Anthony
Garotinho), o social-democrata (José Serra), o social-reformista (Ciro
Gomes) e o socialista-sindicalista (Lula). O que eu posso dizer em relação à direita brasileira que a denigre mais do que isso? O recado
foi esse: vocês foram tão nefastos, com Transamazônica, subsídios,
BNDE, programa nuclear, produziram um resultado social tão ruim,
com milhões de brasileiros desempregados e na miséria, quebraram a
dinâmica de crescimento, que receberam um recado duro das urnas.
É verdade que nos primeiros anos da Revolução a economia cresceu,
mas logo depois se estagnou e parou por 30 anos. O que assistimos
quando entram em primeiro lugar os populistas e depois o social-democrata no poder é uma total incapacidade de impedir a implosão
do sistema anterior. Se estamos dando nota baixa à esquerda, por impedir a implosão, o que diremos da direita, que construiu o edifício?
Hoje, podemos afirmar que a esquerda trabalhou em direção à
sociedade aberta, exigindo eleições diretas e as liberdades democráticas. Agora, não podemos ser ingênuos e acreditar que durante
a Revolução de 64, a esquerda defendia uma sociedade aberta. Havia
os meganhas na direita e os stalinistas tentando reinventar o mundo
à força. Ali foi um choque de iguais na sua cegueira e na falta de
progresso. Foi uma briga de cego com cego, e ganhou o mais forte,
que perseguiu sem tréguas o derrotado. Essa direita vencedora construiu um sistema iníquo que não tem qualquer relação com o ideário
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da liberal-democracia. Tanto é assim que perdeu eleição atrás de
eleição. Só que quase 20 anos se passaram e não houve solução. Acho
que Lula, eleito em 2002, será reconduzido ao cargo; serão os últimos
governos da social-democracia no Brasil. Depois, teremos um ciclo
de três ou quatro mandatos em direção à liberal-democracia. Até lá,
já estará constituída de uma forma mais orgânica e decente em cima
de pequenos empresários e profissionais liberais. A grande clivagem
é a seguinte: os sociais-democratas acreditavam que o Estado era
gerador de riquezas, oportunidades e, portanto, poderia prover os
cidadãos. E os liberais-democratas acreditam que a capacidade de
coordenação dos mercados permite criar as riquezas e o governo
pode redistribuí-las de forma moderada.
A experiência histórica comprova que a social-democracia não
conseguiu administrar as necessidades de crescimento. A social-democracia perdeu lugar inclusive na Europa. Só ganhou na Alemanha por causa da belicosidade de George W. Bush, que, ao falar
em guerra contra o Iraque, levou Gerhard Schröder, que estava lá
embaixo na pesquisa e era contrário ao conflito, a vencer as eleições.
Mas ele já está impopular de novo. No caso brasileiro, os dois gumes,
a dubiedade e o ritmo devagar quase parando dos tucanos, só nos
poderiam remeter ao fracasso. Há uma história que ilustra bem o
dilema dos “em cima do muro”.
O político mineiro José Maria Alkmin (ex-vice-presidente da República e ex-ministro da Fazenda) foi fazer comício em uma cidade
onde tinha um concorrente violento. O comício foi cercado por uma
multidão enfurecida. Quando ele entrou no carro, o motorista, assustado, perguntou:
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– O que nós fazemos, doutor?
– Fuja não tão rápido que pareça medo nem tão devagar que provoque a ira.
Se ele saísse lentamente, daria uma impressão de arrogância,
provocando irritação na multidão. Se o carro disparasse, daria uma
ideia de medo diante da população. No caso do Alkmin a historinha
é contada mais para ressaltar a matreirice do velho político do PSD,
mas ela vale também para a ambivalência da tucanada.
Esse foi o desafio dado ao social-democrata: eu, Paulo Guedes,
sou um liberal que participei de todos os debates – os mesmos que
diziam que déficit público era uma invenção da Universidade de Chicago passaram a defendê-lo, anos mais tarde, com grande ênfase – e
finjo, como um bom brasileiro, que não ouvi nada disso. Houve até
quem dissesse que a política monetária era uma anteninha e anos
depois usou, sem qualquer cerimônia, doses cavalares do depósito
compulsório. Agora, essas mesmas pessoas – cujos nomes prefiro
não declinar – tripudiam e adotam uma postura arrogante com o governo Lula. Será que o PSDB e o PFL (atual DEM) querem o suicídio
coletivo, como ocorreu na Argentina, onde os peronistas dominam
integralmente a classe política? Já que Lula mudou, por que não?
O PT NÃO É UM PONTO FINAL

Eu sou a favor de uma crítica mais ampla. Em vez de a reforma da
Previdência ser uma recuperação de impostos em cima dos inativos,
por que não mudar o mecanismo de alocação, criando um sistema
participativo de contribuição definida e por cotas individuais para
a capitalização das empresas, das bolsas de valores, transformando
205

NO CALOR DAS IDEIAS

os trabalhadores em sócios do progresso? Façam a crítica grandiosa
e não contrária ao PT apenas por ser contra. Eu prefiro fingir que
não vi todas essas mudanças. O mandato dos tucanos foi idêntico ao
do José Maria Alkmin: não mude tão devagar que irrite a população,
que notará que você não foi para lugar algum, como Fernando Henrique em oito anos, mas nem tão depressa que nos machuque tanto.
Se o PT pensa que poderá, mais adiante, mergulhar em algo radicalmente diferente, existe apenas uma chance: ser ainda mais
radical no caminho adotado inicialmente, de austeridade fiscal e
flutuação do câmbio. Se o PT tiver a ousadia de provocar as forças
produtivas que estão reprimidas há décadas no Brasil, descobrirá o
quão longe poderá ir seus programas sociais. Tem que desregulamentar, reduzir a carga tributária, liberalizar o comércio, soltar a
competição. Mas acho que falta coragem. Eu conheço vários choques
liberais que vieram dos liberais e nenhum que tenha partido dos socialistas. É a realidade empírica, histórica. Lula é, neste sentido, um
progresso, pois se trata de um homem que não será sensível a apelos
que favoreçam à classe média alta. Eu continuo acreditando nisso. A
meta legítima é socializar os gastos do governo e despolitizar a moeda. Antigamente, fazia-se maldade ao emitir dinheiro, que produzia
hiperinflação e matava os pobres. Então, vamos caminhar para um
Banco Central independente, trilha já seguida pela social-democracia na Europa. É a desnacionalização da moeda, retirando qualquer
componente político. O PT soube se apropriar desta tecnologia, ao
indicar Henrique Meirelles para o Banco Central. Agora, o segundo
passo é socializar o orçamento público. Quanto do orçamento é renúncia fiscal destinada a universidades públicas cheias de alunos da
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elite? Quanto é destinado a empresários? Se o PT vai ter competência
de gestão, é um desafio. Nas administrações municipais, trabalharam direito. Agora, se o governo fosse entregue a um liberal radical,
em seis meses ele saberia o que precisaria ser feito. Não é necessário duas décadas como a social-democracia vem fazendo. Roberto
Campos e Bulhões, em 1964, fizeram em seis meses o Banco Central
independente – que depois seria explodido –, a lei de reforma do
mercado de capitais, o SFH (Sistema Financeiro da Habitação). E
depois foram dez anos de crescimento. Os juros altos só devem ser
usados por cinco ou seis meses e não durante duas décadas. O orçamento público foi destruído, pois boa parte dos recursos é usada
para pagar os juros elevados. Então, a incapacidade da esquerda de
mudar é grande. A esquerda dá dois passos à frente, para depois dar
dois passos atrás. Ocorre que o estoque de problemas cresce em progressão geométrica. Ficar parado no lugar significa dar dois passos
atrás. E nós temos que dar dois mil passos à frente. O consolo é que
Lula está saindo melhor do que a encomenda. Só o fato de ele ter
reconhecido que a culpa é nossa e não do Império, do Consenso de
Washington e outras demonologias, já é um grande salto. A saída é
sempre endógena. Botar a culpa nos outros nunca foi solução para
a mudança de inanição econômica. O que muda é a direção correta
e muito trabalho.

Depoimento a Coriolano Gatto e Luiz Cesar Faro | Edição 21, 2003
*Paulo Guedes é ministro da Economia
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Gillo Pontecorvo
Cineasta

A ideia de uma entrevista com Gillo Pontecorvo surgiu a partir de um
bate-papo com amigos cinéfilos, da percepção da grande atualidade dos
filmes do veterano diretor italiano, há muito sumido das telas. Para os
que desconhecem, Gillo dirigiu alguns dos filmes de carga política mais
marcantes dos cinemas italiano e mundial. Quem assistiu “Queimada” ou
“Batalha de Argel” sabe do que eu estou falando. Hoje, é um homem combativo na defesa da sobrevivência de um cinema não americano, batalha
difícil mas não inglória. Os EUA dominam 85% do mercado mundial de
cinema, sufocam a possibilidade de exibição do produto médio dos demais
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países e impõem a “Pax Americana” não só pelas armas mas também –
e muito – pelo entertainment. Gillo é, portanto, um guerreiro. Um velho
guerreiro de grande lucidez e combatividade.
A entrevista, por telefone, não foi fácil. As barreiras linguísticas, sempre
presentes, encaradas por Gillo com um bom humor nem sempre presente,
geraram alguns momentos de tensão interatlântica. O produto final, julguem agora.
A unilateralidade do poder mundial, expressa de forma espetacular na
recente guerra que o Império anglo-saxão travou com o Iraque, ameaça
com tempos de dominação e conformismo. O cinema sempre reservou um
espaço para o seu próprio bunker de resistência. Vem aí um novo filme de
auspiciosa bravura ou chegamos mesmo ao “fim da História”? Afinal, os
americanos detêm 85% do mercado mundial.
O cinema foi edificado em cima da esperança. Portanto, seus alicerces são sólidos. Acho que o tempo de reclamação está superado.
Todos sabemos da hegemonia da produção audiovisual americana
no mundo. Não creio que o sucesso do cinema americano se deva
à sua superioridade qualitativa. Mas em organização e marketing
eles estão anos-luz à nossa frente. E não adianta ficar lamentando.
Precisamos nos mexer. Levando em conta que existem cerca de 650
milhões de possíveis consumidores de nossas imagens no mundo, a
saída é tentar se organizar melhor, imitar os americanos que estão
à nossa frente. O desafio é dar início a uma série de ações afetivas
como os prêmios que distribuímos nos grandes festivais europeus –
Cannes, Veneza e Berlim. Pretendemos estender essas premiações a
outros festivais.
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Alguns países, e a França é um exemplo notório, têm sido reativos a essa
nova colonização, adotando um sistema de reserva de mercado. Qual a
sua opinião sobre essa estratégia de sobrevivência?
Considero a reserva de mercado uma alternativa razoável para
ser adotada a curto prazo, mas é uma situação que não deve persistir
indefinidamente. Em princípio, poderia possibilitar a distribuição
e exibição inclusive de filmes feitos em países do Terceiro Mundo.
Acredito que essa poderia ser uma boa alternativa para vocês.
O senhor considera que o fenômeno Silvio Berlusconi deve ser analisado
sob a ótica do nascimento de um neopopulismo? É possível antever o antagonismo Berlusconi versus cinema italiano?
Creio que Berlusconi e o berlusconismo representam um grande
perigo tanto para a nossa cultura quanto para o cinema. É uma ameaça que está posta e que pode crescer de forma assustadora. Ainda
não é algo que poderíamos chamar de ditatorial, mas, evidentemente, caminha nessa direção.
Não existe mais o cinema italiano como havia na época de Fellini, de Monicelli, de Scola e de Sica. Isso é saudosismo nosso ou existe mesmo um
declínio? Qual a razão que o senhor atribui para tal mudança?
O senhor quer dizer que o cinema italiano atual não é tão grande
como foi antes, não é? Bem, eu não dramatizaria tanto assim, pois
em todas as formas de expressão artística, como na música, nas
artes plásticas, na literatura de todos os países, há altos e baixos. É
certo que nos últimos sete ou oito anos o cinema italiano não produziu obras muito boas. Mas tenho a impressão de que estamos re-
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tomando a produção. E não creio que esteja sendo otimista ao dizer
que estamos apenas começando... Essa retomada toma diferentes
aspectos, tais como, por exemplo, uma nova vontade nos autores
jovens, mas não somente nos tão jovens, de se interessar pelo que
está à nossa volta, em vez de se limitarem aos minimalismos (o que
certamente não era tão positivo e que foi a característica do cinema italiano dos últimos anos). É preciso investir em coproduções,
distribuição e campanhas publicitárias para fazer nosso cinema
voltar a um status superior. E como sempre, é preciso mergulhar
em humanismo.
Na sua opinião, recentemente, qual é o melhor filme italiano?
É difícil eleger o melhor. Tenho visto filmes de autores jovens e
seus primeiros e segundos filmes dão claramente a sensação dessa
retomada. Vou citar somente um que vi por acaso. Insisto: foi por
acaso mesmo. O filme é “Domenica”, de Wilma Labate, que dá a
sensação de alguém que é jovem e que tem tudo para se tornar
uma ótima diretora. Poderia citar outros cinco ou seis, mas menciono esse porque foi o último a que assisti. Por acaso, já passou
no Brasil?
Infelizmente, acho que não.
Então se movimentem, através dessa publicação e de outras, para
que ele chegue ao Brasil. É um grande filme.
Muitos acreditam que estamos órfãos de utopias. O senhor acredita que o
cinema também sofre desta perda?
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Considero que esse é um dos elementos mais importantes, mas
não o dominante. Essa utopia está à espreita e pode ser vislumbrada
nas tentativas de alguns cineastas que tentam romper com um circuito apenas comercial. Mas, não resta dúvida que cineastas políticos
parecem ter cada vez menos lugar num mundo indiferente. Não é
que as contradições tenham deixado de existir. Muito pelo contrário:
basta abrir os jornais e ler. É que essas contradições deixaram de ser
apresentadas no mundo dos espetáculos, do cinema em particular.
O chamado cinema político, de engajamento ideológico, estaria vivendo
uma espécie de crepúsculo?
Tudo está sempre muito interligado, dependendo da situação geral. O interesse político momentaneamente diminuiu nos últimos
anos. Insisto em dizer que é momentaneamente. Naturalmente o
cinema se ressente disso. Como o considero um instrumento de crítica e interpretação da realidade, o declínio do cinema político pode
ser uma decorrência do desinteresse geral pela política. Qualquer
pesquisa de opinião junto às diversas camadas da população revela
hoje uma série de interesses dominantes ou instituições mais críveis
do que a política tradicional. Não sei se sempre foi assim, porque
essas medições antes não existiam. Talvez as condições históricas
sejam menos propícias ao surgimento de energias transformadoras
ou transgressoras. Mas tenho esperança de que a participação política da população recrudesça e leve o cinema de volta nessa direção.
O excesso de informação fragmentada, nas mais diversas mídias, é uma espécie de refrator da reflexão mais aprofundada e do tempo mais vagaroso para
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as imagens cinematográficas. Será que temos um novo dilema do tipo informação commoditizada versus cinema de autor ou cinema de pensamento?
Há uma influência negativa por parte da divulgação dessa linguagem e esse é certamente um perigo contra o qual os autores devem lutar. Não acredito no cinema apenas como diversão, acho que
se trata de uma estética política. Em “Batalha de Argel”, por exemplo, trabalhei com o que chamo de ditadura da verdade. Tudo que
parecia verdadeiro era imediatamente descartado. Quando terminei
o filme sugeriram que eu deveria pôr um aviso dizendo que não utilizara uma única cena extraída de cinejornais. Foi o maior elogio que
recebi. Queria cenas de cinejornal, granuladas, mas não medíocres
como elas costumam ser. Os autores, portanto, devem lutar contra
esse tipo de informação fragmentada, porque do contrário, isso determinará uma decadência, uma fase mesquinha na cultura e no
conhecimento geral.
O senhor acredita que a TV a cabo, a internet e outros tipos de mídias
modernos poderão ser aliados ou inimigos do cinema? Ou são os vírus de
última geração de uma cultura cinematográfica independente?
De um lado eles podem ser bons porque vão ajudar os meios de
distribuição e ainda podem permitir uma maior divulgação de um
certo tipo de cinema de autor. Acho que existem as duas possibilidades de tanto serem aliados como inimigos. É preciso lutar para que
a possibilidade positiva prevaleça.
No Brasil o governo do presidente Lula tem demonstrado a intenção de
submeter o conteúdo da produção artística a ditames da política de Esta213
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do. Já vimos esse filme e o resultado não foi bom. Gostaria de ouvir suas
considerações em relação aos limites da intromissão do Estado. Por outro
lado, como sobreviver, notadamente nos países do Terceiro Mundo, sem o
patrocínio do Estado? O senhor tem assistido a filmes brasileiros?
Vou começar pela última pergunta. Tenho um grande amor pelo
Brasil, onde estive duas ou três vezes. Gostaria que na Itália circulassem mais filmes brasileiros, mas também seria necessário que os
distribuidores italianos procurassem promover essa possibilidade
para o cinema brasileiro. Quanto à política do presidente Lula, não
a conheço o bastante, mas tenho a impressão de que Lula é uma pessoa sábia e que, portanto, saberá colocar limites à intervenção – ou
intrusão – do Estado na criação artística.
No final, sempre voltamos ao dilema de mais ou menos Estado.
O senhor tem razão: o Estado é quem investe e pode investir. E
deve aplicar o dinheiro em tudo que eleva a cultura nacional. Mas
é preciso que todos tomem cuidado para que esse investimento não
signifique intrusão. Porque no mundo inteiro, onde houve essa interferência, ocorreram desastres de grandes proporções, trazendo
prejuízos irreparáveis à cultura nacional.
Como é a colaboração entre TV italiana e o cinema? A RAI fez muito pelo
cinema?
Sim, a televisão e a RAI fazem muito. Na Itália eu diria que a
televisão é muito mais ágil, o que foi positivo para o cinema. Mas
devemos sempre resistir para que isso não signifique padronização.
Pode representar uma ajuda no plano econômico, tão necessária
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como o pão, mas é preciso ter cuidado quando querem se intrometer na criação.

Entrevista a Luiz Antônio Viana | Edição 23, 2003
Gillo Pontecorvo H1919 = 2006
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ELOGIO DA LOUCURA: DO
CRIME HORRENDO COMO
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Talvane de Moraes
Psiquiatra

Nos chamados crimes de alta violência, de repercussão pública, hediondos, há uma tendência da sociedade a tentar rotular
pessoas que assim atuam como doentes. Quando estoura nas manchetes um crime horroroso, é comum o rótulo de psicopata. Ocorreu em São Paulo o caso de uma moça, estudante de Direito, que
juntamente com seu namorado planejou e executou um duplo homicídio, visando resultado pecuniário e patrimonial. Inclusive com
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o detalhe de comparecer no dia seguinte ao enterro, desesperada,
chorando, porque até então não se sabia a autoria do crime. Apenas
um detalhe facilitou a investigação: um dos criminosos, o irmão
do namorado dela, tendo se apossado de uma quantidade razoável
de dólares, foi comprar seu sonho de consumo, uma motocicleta,
e pagou à vista, em notas de US$ 100. Aquilo chamou a atenção de
um vendedor, pois não é todo dia que alguém entra numa loja com
US$ 5 mil no bolso em notas de US$ 100.
Ouvi de muitas pessoas, cultas até, bem informadas, o seguinte:
“Esta moça só pode ser uma doente mental, para ter uma atitude
dessas. Imagine, planejar durante meses um crime tão horroroso.”
O que está por trás disso? A percepção esconde uma necessidade das
sociedades de pôr aqueles que divergem francamente, que apresentam uma indisciplina muito grave ou uma conduta muito desviante,
sob um rótulo que não se confunda com a autoimagem do corpo
social. “Nós somos pessoas de bem”, parecem dizer. Essa expressão
é clássica: “homem de bem”. Então, é óbvio que, se alguém desta
classe comete algo hediondo, a tendência natural, do ponto de vista
psicológico, é eliminá-lo de nosso grupo, para não nos contaminar.
E dizer: “Até ontem, eu pensava que ele era do bem, mas praticou
ato tão hediondo, tão horrendo, que eu o coloco numa posição de
doente mental.” Uma classificação que facilita muito isso, porque é
muito excludente.
A história da psiquiatria mostra que até a Idade Média, início
da Idade Moderna, o entendimento sobre as doenças mentais era
de possessão demoníaca. E até hoje isso se reflete na nossa cultura.
Por quê? Os parentes dos doentes mentais não os revelam. Na Idade
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Média, as famílias eram excluídas também, por terem um integrante
incorporado pelo demônio. Um caso era suficiente para estigmatizar
a todos. Imaginava-se que ali devia haver algum trato com o demônio, todos ficavam sob suspeição. Então, sente-se até hoje o quanto
esta discriminação pesa no comportamento das próprias famílias.
Eu fui diretor do Manicômio Judiciário duas vezes. E, nessa posição, eu observava esse fato. A instituição, é óbvio, tem um duplo
estigma. O internado lá é doente mental e, mais do que isso, cometeu
crime. Então, ele é duas vezes discriminado. Quando nós, por meio
do tratamento, verificávamos a recuperação do paciente e chamávamos as famílias, para prepará-las para receber o paciente em liberdade, algumas desapareciam. Trocavam de endereço, não deixavam
referência, e nosso Serviço Social ficava de mãos e pés atados, porque o funcionário ia em visita domiciliar e, na volta, dizia para mim:
“Olha, Talvane, não tem jeito. Esse pessoal desapareceu.” Daí ficarem remanescentes que teriam condições de alta, mas a família não
acolhia, e nós, por uma questão de humanidade, albergávamos. Até
hoje isso acontece, exatamente pela discriminação, pelo estigma.
Retomemos o caso da moça de São Paulo. A repercussão pública,
a dramaticidade que atingiu o caso, veio exatamente porque ela está
muito próxima de nós. Ela é de classe média, é culta, cursa o último
período de Direito, teve atenção familiar, não é uma pessoa sem educação formal. Não digo moral, que esta sem dúvida alguma falhou.
Pergunto se, nos seis meses antes e depois daquele crime, não
ocorreram episódios semelhantes em comunidades carentes, em periferias. Entretanto, não assumiram o impacto, a repercussão do ato
cometido por uma pessoa próxima de nós. Quanto mais junto de nós,
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mais temos de estigmatizar, marcar, para dizer: “Nós somos do bem
e fulana é do mal”. E o mal, aí, é algo que surgiu como endemoninhamento e hoje tem a característica da rotulação psiquiátrica.
É importante entender que o comportamento cruel, uma das
questões mais intrigantes e debatidas, não é necessariamente
resultante de doença mental. Esse comportamento é parte integrante
da cultura humana. Eu costumo, quando falo desse assunto, mostrar
fotografias de torturas de guerra. Tivemos, agora mesmo, exemplos
marcantes no Iraque. E também na Rússia, com as crianças mortas.
A crueldade de lado a lado, a degola, a amputação pública de um refém, isso faz parte da natureza humana. Nós vamos dizer que aquelas pessoas são doentes mentais? Não, aquelas pessoas estão dentro
de um processo que, de alguma forma leva, por causa de ideologia
política ou crença, a um raciocínio distorcido, mas não psicótico.
Um dado jornalístico interessante é que, se você pegar as estatísticas dos manicômios, nos quais se examinam essas pessoas, havendo uma suspeita de patologia mental em alguém que cometeu
um delito, a maioria dos exames dá negativo. Diria que 85%. O que
vale dizer, também, o seguinte: a conduta criminosa por parte do
doente mental é a exceção, ao contrário do que a sociedade pensa.
Os doentes são muito mais vítimas do que autores. E é fácil a gente
entender o porquê. O crime é um ato jurídico-social de repercussão
legal da prática de um ilícito. Os delitos são até muito sofisticados,
vejam as máfias financeiras.
Uma das características fundamentais da doença mental é a desorganização da mente. A ruptura da personalidade pela perda dos
valores, das referências. Se você tiver um doente mental num gru219
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po, por exemplo, que tencione praticar crimes financeiros, isso vai
falhar. Ele não terá condições de se organizar, de elaborar. Muitas
vezes, essas tarefas precisam ser feitas durante meses ou anos.
Se excluirmos o aspecto da ilicitude em si, veremos que quem
comete crime se move por razões pragmáticas, por um resultado
geralmente patrimonial. O cidadão que ali na esquina chega pra
gente, com uma arma, e diz “passa tudo”, depois toma a cautela de
desaparecer, fugir, para evitar a ação da polícia; isso não é um ato
pragmático? É claro que é.
Por que a criminalidade aumentou tanto nos grandes centros?
Exatamente por um processo reverso da exclusão social, do ponto
de vista econômico. A maioria pode não se tornar criminosa, mas
quando se tem um número crescente de desassistidos, aumenta a
probabilidade de surgimento de delitos.
A vertente neurológica para a explicação dos comportamentos
desviantes ou marginais já foi muito explorada. Tornou-se objeto
de teorias como as de Lombroso (Cesare, criminalista e psiquiatra
italiano). Ele defendia não só o aspecto mais conhecido de sua teoria,
dos traços de aparência indicativos da propensão à criminalidade,
como a predisposição genética. Ou seja, em nossa composição, por
erros da natureza, algumas pessoas nasceriam com distorções em
sua estrutura psíquica e morfológica, e isso resultaria em práticas
criminosas.
Não se comprovou a teoria. E por quê? O crime é um ato social.
Surge do rompimento de um limite legal, criado pelo consenso social. Nós sabemos, por exemplo, que, em alguns países, usar álcool é
crime. No Brasil, o maior de idade não é penalizado por isso.
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E não existe a possibilidade de uma brusca mudança da configuração química do cérebro provocar um crime horrendo? É o
inverso: as circunstâncias subjetivas da pessoa que eventualmente
comete um crime podem induzir a essas modificações físico-químicas. Até por isso digo ser a perícia psiquiátrica um corte longitudinal, jamais transversal. Não posso limitar-me a um momento,
por dramático que seja. Preciso acompanhar uma história. Não se
pode conhecer o enredo de um filme por uma cena, nem o de uma
novela por um capítulo. Da mesma forma, não se consegue conhecer a pessoa sem analisá-la longitudinalmente.
A subjetividade se manifesta em algum lugar. A luz elétrica que
ocupa a lâmpada tem algum lócus onde a energia se transforma. São
os filamentos, na lâmpada incandescente. O mundo psíquico tem um
terreno onde ele se manifesta, que é o cérebro, o sistema nervoso
central. Graças a ele, por meio de processos químicos, fisiológicos,
nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de agir. Os conteúdos de subjetividade são variáveis. É uma beleza a singularidade
humana. O homem é uma construção histórica e não, simplesmente,
biológica. Todos nascemos com uma estrutura basicamente assemelhada, uma fisiologia parecida. Mas cada um de nós tem um peculiar
desenvolvimento de personalidade, um mundo mental dependente
da nossa história. Já se diz, com muita propriedade, que somos autores e atores da nossa própria história.
Vamos tomar um exemplo prático. Temos duas pessoas com a
mesma doença, esquizofrenia paranoide, João e Pedro. Ambos têm
a mesma idade, o mesmo nível sociocultural, a mesma situação. Por
que João eventualmente apresenta uma série de comportamentos
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agressivos e até criminosos, e Pedro, não? Isso mostra que não há
relação simplesmente com a estrutura patológica que ambos têm.
O que acontece é resultado da subjetividade de Pedro em relação
a João. Isso, volto a dizer, depende muito da história do indivíduo.
É o que acontece nas drogas. A intoxicação não obrigatoriamente desen
cadeia o mesmo comportamento em várias pessoas. Há um grupo grande
de usuários de drogas que não apresenta comportamento criminoso.
Algumas patologias mentais têm um fundamento orgânico mais
palpável. Por exemplo, a demência de Alzheimer é um processo visível, enxerga-se a atrofia da região cortical do cérebro, a mais nobre.
A doença se instala progressivamente. Quanto mais a atrofia aumenta, mais a vida mental daquele indivíduo se embrutece, a ponto
de ele, no fim, ter uma vida vegetativa. Perde até a noção crítica das
coisas, não consegue mais conversar, não reconhece as pessoas.
Com as drogas, acontece processo semelhante, em outro grau. Peguemos uma droga lícita, o álcool. Quando sobrevém a intoxicação, há
uma alteração fisiológica e fisiopatológica na química cerebral que dá
um resultado típico, qual seja, a perda de crítica. Isso no cérebro como
um todo, do córtex ao cerebelo, responsável pelo equilíbrio.
Não que eu seja psicanalista, sou psiquiatra. Mas volto a ressaltar: na nossa perícia, enfatizamos a subjetividade. Num determinado momento, embora doente, o sujeito cometeu aquele crime.
Nossa legislação penal é da década de 1940, do período ditatorial
de Getulio Vargas. Isto se reflete na forma como o Direito Penal encara o doente mental, ainda com o preconceito dos anos 40, quando
o que existia era uma psiquiatria praticamente sem condições de
tratar. Era o velho hospício.
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Temos de separar historicamente dois períodos. Em primeiro lugar, lembrar que a psiquiatria só adquiriu recursos poderosos de tratamento a partir dos anos 50, mais precisamente, nos anos 60. Foi
quando começaram a surgir as medicações que permitiram mudar o
perfil do hospital psiquiátrico. Antes, os doentes ficavam internados
para o resto da vida. Os hospitais asilares, antes da revolução na psiquiatria, praticamente só tinham a porta de entrada.
O surgimento de remédios poderosos e eficientes, nos 60, mudou esse quadro. O hospital transformou-se em lugar de passagem.
É claro que alguns doentes mentais, numa crise aguda, num surto
grave, necessitam eventualmente ser internados. É o papel que faz o
Instituto Philippe Pinel. Ali, os pacientes são tratados intensivamente com a medicação atual, que é eficiente, e em poucas semanas, no
máximo meses, têm a alta hospitalar, para passar ao tratamento ambulatorial. Então, ficam sob controle medicamentoso. Os remédios
permitem isso, e os pacientes levam uma vida normal. Frequentam
lugares públicos, retornam à atividade laboral, dependendo do tipo
de trabalho, ou são readaptados, caso a caso. Eles têm vida social,
apenas tomam uma medicação nos horários certos e com isso sobrevivem melhor, vivem razoavelmente, do ponto de vista mental.
Por que eu quis fazer esse corte histórico? É óbvio que as instituições manicomiais ainda têm remanescentes do tempo em que a
psiquiatria não tinha tratamento eficiente. São os chamados doentes
crônicos. São pacientes que lá permanecem porque, na época em
que ingressaram no hospital, não havia eficiência no tratamento.
Então, a doença tornava-se crônica, e não havia mais possibilidade
de retorno.
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Os doentes dos anos 60 para cá apresentam retorno crescente. Os
manicômios, o que de mais grave pode haver de punição, apresentam resultados razoáveis. Evidentemente, como eu comentei, às vezes, não é possível haver reintegração. E não porque o doente tenha
deixado de melhorar, mas por causa da resistência social – das famílias, principalmente. Diga-se de passagem: como um grande número
de crimes cometidos por doentes mentais ocorre no seio familiar, no
ambiente doméstico, é óbvio e compreensível que haja dificuldade
dos parentes em recebê-los.
É raro que o problema só apareça na segunda instância.
Normalmente é já na primeira fase. Porque você relaciona aquilo
que eu falei, você faz um estudo do que aconteceu, da prática
criminal. Principalmente da dinâmica e da causa do delito. O crime
praticado em razão de uma doença mental tem sempre uma causa
inusitada, esdrúxula. É diferente do delito como um ato pragmático.
Você examina uma pessoa que matou porque o outro o ofendeu, por
um problema de infidelidade conjugal ou por desvio de dinheiro
numa sociedade, e ali está, nitidamente, uma relação de causa e
efeito, um nexo causal compreensível. No caso do doente mental,
não se encontra um nexo. Isto porque a explicação para a conduta
criminosa está no interior dele, na subjetividade patológica.
Em termos estatísticos, qual o resultado? Os doentes saem do
manicômio, o índice de recuperação é alto? É alto. Nós, a partir das
drogas, das substâncias farmacológicas modernas, temos obtido resultados grandemente favoráveis. Não de cura absoluta, bem mais
difícil, mas de cura clínica, eufemismo que usamos para os casos
controláveis com medicação. Hoje existem remédios de ação prolon224
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gada, até para poupar o doente da rotina de se lembrar de tomar um
monte de comprimidos. Em certos casos, é uma injeção por mês, e só.
Temos, estatisticamente, um resultado no manicômio, entre
internações e altas para ambulatório, com retomada posterior da
vida normal, entre 60% e 65%. Graças a essas novas drogas. Estamos dentro do padrão internacional. E o restante? Infelizmente,
são pacientes que não respondem bem à medicação, que permanecem e caminham para um quadro crônico.
A responsabilidade, aí, corre por conta de quê? Em primeiro
lugar, pela própria limitação técnica da psiquiatria. Pode ser que,
no futuro, a gente consiga melhorar esses índices, à medida que
surjam novos medicamentos. Depende também do tipo de doença.
Hoje, tem-se para a órbita das depressões, das crises de ansiedade,
um resultado bem mais positivo. Mas estou falando de doentes com
gravidade, internados em ambientes psicóticos, em esquizofrênicos.
Nesses, o índice é menor. Porque não temos a medicação ideal, aquela que cura a doença. Todos nós, contudo, acreditamos que teremos
em breve intervenções mais efetivas na química cerebral.
A doença mental é a subjetividade se expressando por meio de
uma alteração química. A alteração existe. Só que não é a única
responsável pelo resultado. Uma mesma alteração química produz
efeitos distintos, faz um ouvir vozes de santos e outro conversar com
ETs. Lembro-me de que, quando o homem foi à Lua, apareceu no consultório – à época, eu clinicava –, um paciente afirmando que necessitava de uma providência qualquer, em termos de medicação, que
neutralizasse uma máquina que o astronauta Neil Armstrong tinha
levado para irradiar os pensamentos dele. Então, veja: um acultura225
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mento intervindo num processo patológico. O mesmo doente, caso
vivesse na Idade Média, seguramente não deliraria com a máquina
do Armstrong, mas com bruxas e feitiçarias. O conteúdo histórico
de cada um aparece, pois o que a doença mental faz é liberar a subjetividade. Por isso é que digo que nem todo doente mental comete
crime. Aliás, a maioria, não. Porque o fator educacional, a formação
de valores ético-morais, permanece, embora ele esteja doente.
Em psiquiatria – não estamos nem falando ainda de psiquiatria
forense – o diagnóstico das doenças, dos transtornos mentais, é feito
através da observação, pelo médico, do comportamento da pessoa e
também do que se expressa por meio dos pensamentos elaborados
por ela. Então, é uma atividade que visa tornar objetiva a visão subjetiva da pessoa.
O fato original, muitas vezes, aparece de uma forma fantasiada. O
paciente conta histórias, refere-se a situações em que o psiquiatra precisa ter a acuidade técnica de identificar que aquela história tem uma relação simbólica com um tipo de sensação experimentada internamente.
Transportado para o terreno da Justiça, o processo se complica
um pouco na área da perícia psiquiátrica. É que, muitas vezes, o
objetivo do examinado é a luta por um direito que ele pleiteia, ou de
defesa que pretenda fazer. E isso ocasiona o seguinte: vamos imaginar que alguém está sendo acusado de um crime. Durante o processo, o juiz tem – e só ele tem autoridade e competência para tal – a
desconfiança de que o acusado sofre de uma alteração mental que
foi a responsável pelo comportamento criminoso.
Nesse caso, o juiz determina ao psiquiatra forense – que é o perito
na questão – o exame dessa pessoa e que ele estabeleça tecnicamente se
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ela, ao cometer o crime, tinha ou não condições de entender o caráter
criminoso do fato e condições de expressar livremente sua vontade.
Veja que coisa fascinante: é uma análise sempre retrospectiva. É
claro que o perito não presencia o crime, vai conhecer o local através dos autos e do relatório que o próprio acusado faz. Então nos
deparamos, por exemplo, com um quadro de simulação de doença
mental. Na fantasia do acusado, ele considera que, se contar uma
história floreada para o perito, e este se iludir, concluindo que o
paciente é um doente mental, e isto chegar ao conhecimento do juiz,
a conclusão pode ser a aplicação de um tratamento em vez de uma
pena correspondente ao delito.
É claro que a simulação é rara. E é rara por dois motivos. Primeiro,
porque a maioria dos acusados resiste a utilizar o expediente de
simular doença mental. Depois, porque, quando ele simula, nós
temos métodos técnicos, psiquiátricos, para detectar a simulação.
Há um detalhe interessante para as pessoas leigas perceberem e
refletirem sobre isso: existe um sinal característico, peculiar, que
é o fato de que a simulação sempre sucede o ato criminoso. É um
ato de autodefesa. Depois de praticado o crime é que a pessoa tenta
simular para, talvez, desvencilhar-se da acusação ou explicar a ação.
Portanto, é um fato sempre posterior.
Vale dizer: os sinais típicos da clareza de consciência já estão
presentes na hora em que ele tenta elaborar uma explicação. Isso é
um dos vários instrumentos que usamos para detectar a simulação.
Essa aproximação do perito com o acusado de crime também tem
de ser feita com muito conhecimento técnico e muito domínio da
matéria. Por isso, a palavra perito. Se nós procurarmos no dicioná227
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rio, vamos ver que é aquele que domina um determinado campo de
conhecimento e que, portanto, é quem vai executar uma técnica com
precisão. Perito é o que tem perícia.
Não é um médico comum, um psiquiatra comum. É claro que
um colega psiquiatra, clínico, que trata de pacientes com doenças
mentais, fora da esfera judicial, tem alta competência, alto conhecimento, mas há que se exigir do perito o domínio da esfera jurídica, o entendimento desses fatos que estou citando aqui. Então,
o perito tem como obrigação, se ele atua na área penal, conhecer
rudimentos de Direito Penal, de Processo Penal, tem de entender
essa dinâmica um tanto complexa. Ou seja: na clínica, ou no consultório, eu examino o momento. Quem entra ali relata fatos que o
incomodam naquele instante. Na perícia, o fato é sempre anterior.
Muitas vezes, até por uma questão de morosidade do processo, o
perito vai examinar alguém que cometeu um delito há dois, três
anos passados. A rememoração desse fato é que vai levar o perito a
um entendimento do que aconteceu naquele momento.
A outra vertente importante é o manuseio dos autos do processo
para encontrar, ali, elementos que possam, evidentemente, elucidar
essa grande questão que é: como é que o acusado estava no momento
do crime, do ponto de vista de seu juízo, de seu discernimento ou de
sua manifestação de vontade? Este é o nó, a questão mais grave da psiquiatria forense ligada à área penal. É claro que os autos vão traduzir
para o perito uma questão técnica, embora seus termos sejam leigos.
Um exemplo: há um depoimento, a certa altura dos autos, de uma
testemunha que diz que, ao verificar o que aconteceu na conduta
delituosa do agente do crime, notou estar ele “emaconhado”, “droga228
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do”, porque o comportamento era altamente agressivo, era confuso,
ele dizia palavras desconexas e agredia a vítima de forma insistente.
Isso que tem na linguagem leiga, essa tradução, para o perito, eventualmente, indica um sintoma grave de psicose. E esta, o que é? A
perda total das relações valorativas com a realidade.
A maioria dos colegas não se interessa pela perícia. Eles a consideram uma atividade tão especializada e tão, de certa forma, escravizadora do profissional, que preferem trabalhar no consultório,
fazendo a sua clínica, tendo seu sucesso pessoal e financeiro e não
recebendo incumbências. E é trabalhoso fazer perícia. Porque, além
dos exames repetidos, há a solicitação de uma gama de especializações de outras áreas. Caso se identifique na sequência dos testes
no periciando a necessidade de um exame específico, por exemplo,
complementar, como uma tomografia ou uma ressonância, o perito
tem que, naquele momento, solicitar esse tipo de contribuição. O
especialista remete o laudo ao psiquiatra forense, que a partir dele
vai raciocinar e examinar todo o processo.
CIDADANIA EXIGE PERÍCIA

Na psiquiatria forense, temos umas lutas que consideramos importantes, inclusive para dinamizar e melhorar nosso tipo de atividade. Em primeiro lugar, atualizar nossas leis. Tanto o Código Penal
quanto o de Processo Penal já estão totalmente defasados em relação
à realidade atual. Basta dizer que são originários da década de 1940.
Um é de 40 e o outro, de 41. Mesmo com reformas pontuais que foram feitas, permanecem descasados da realidade. Por isso, a gente
elege a sua modernização em primeiro plano.
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Num processo civil, quando um juiz nomeia um perito para examinar uma pessoa, as partes em litígio têm o direito de nomear o
chamado assistente técnico, que é um perito de confiança da parte.
Então, você tem o perito do juiz e dois ou mais das partes, que obviamente tentarão uma leitura do direito que está em conflito segundo
a perspectiva de quem os contrata. Isso não quer dizer que sejam
desonestos, é uma visão típica.
No penal, que é uma coisa muito mais grave, em que o bem mais
nobre está sendo discutido, a liberdade, e a própria Constituição brasileira põe como primeiro bem a vida, como segundo a liberdade, o
que acontece? Pelo nosso código, não existe a figura do assistente
técnico. O juiz nomeia dois peritos oficiais, portanto de confiança
dele, e as partes têm de se calar e aceitar o que eles dizem. Não podem contestá-los tecnicamente.
Isso contraria um princípio nobre da Constituição, que é o do
contraditório da defesa. A introdução da figura do assistente técnico incentivaria o belo princípio da ampla defesa, pois é gente tão
qualificada quanto os peritos oficiais, que poderia colaborar com a
defesa ou a acusação, do Ministério Público. E também com o juiz,
que, por definição, vai colher todos os elementos possíveis e teria
maior tranquilidade em sua decisão.
A segunda coisa pela qual lutamos é por uma organização própria do quadro de peritos. O que a gente observa é que há muita
improvisação. Em grandes cidades, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, existe essa organização de forma espontânea, ligada
às instituições oficiais de perícia, como os institutos médico-legais
e os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, antigamente
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chamados de manicômios. É gente competente, que supre as necessidades, mas, como cumpre tarefa de alta relevância, deveria ter
remuneração alta o suficiente para oferecer dedicação exclusiva a
esse trabalho. O que dificilmente acontece.
O ideal seria que nós pudéssemos assessorar diretamente o Judiciário. Nós teríamos uma instituição ligada a um poder que tem a
imparcialidade devida em um processo penal, e esse órgão teria um
corpo de peritos, devidamente qualificados e à disposição dos juízes. Você vai ver que, dentro da competência dos peritos psiquiatras,
em matéria penal, a maioria esmagadora dos exames é de sanidade
mental para avaliação de responsabilidade. Essa maioria esmagadora é de interesse direto do juiz. Porque a regra processual é que só
ele pode determinar esta verificação.
O delegado prende e nota que o sujeito tem sinais evidentes de
patologia, logo que lavrou o flagrante. O que ele faz? Representa
ao juiz de plantão, por exemplo. A decisão do exame é sempre da
Justiça. Nada melhor que o Judiciário ter um corpo de peritos para
atender à demanda de exames de sanidade mental. A polícia com
frequência é parte nos conflitos e, à exceção do Pará, tem os peritos
como subordinados à sua estrutura. Isto é inconveniente. O ideal
seria uma estrutura independente para a perícia. Ou, no máximo,
subordinada ao Judiciário, por definição neutro e imparcial.
Existem outros exames? Existem. De dependência, no caso das drogas. Também interfere na avaliação de responsabilidade penal, e só
quem pode determinar é o juiz. Porque é possível, objetivamente, que
uma crise de abstinência, por exemplo, altere a autodeterminação, o
controle de uma pessoa e sua capacidade de responder pelos seus atos.
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Imaginemos que um sujeito, desesperado para obter a droga, participe de um assalto ou, num caso-limite, degole a própria avó, o que
aliás já ocorreu. É possível traçar um nexo entre a crise de abstinência e o crime, comprovável pelos exames. O neto buscou o dinheiro,
a avó negou, resistiu o quanto pôde, não queria financiar o vício, o
sujeito, naquela angústia até física da dependência, a mata. Aí fica
claro o nexo. Mas o simples fato de apresentar dependência, em outros casos, não elimina a responsabilidade. Não autoriza a pensar
que tudo o que derive dali resulta em inimputabilidade.
Encontramos com frequência, em localidades menores, peritos
improvisados. Alguém de outra especialidade médica, por mais bem
informado que ele seja, um oftalmologista, um ortopedista, fazendo
exame psiquiátrico, não é o ideal. Ele não tem a competência exigível,
que teria um psiquiatra, para bem esclarecer o juiz.
Uma forma de combater essas improvisações desde a raiz, que é a
insuficiência de especialistas, seria a introdução de uma cadeira de
Psiquiatria Forense. Curiosamente, no Brasil, a academia, a escola
de Medicina não tem essa cadeira. A especialidade é citada, de forma
muito sucinta, na Medicina Legal. Mas caberia uma cátedra, tais a
abrangência e a importância do tema. Em ambas as áreas, aliás, no
conhecimento médico e no jurídico, do Direito. Hoje, por aberração, nem sequer a Medicina Legal é obrigatória em nossa estrutura
de ensino. Há algumas faculdades que não têm a disciplina. Cursos
reconhecidos pela Ordem dos Advogados, pelos conselhos oficiais.
Inclusive nas federais. A antiga Escola Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não tem a cadeira.
Eu me bato pelo seguinte: nós deveríamos ter a formação de psi232
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quiatra forense. Uma das formas mais relevantes de proteção aos
direitos humanos é a realização da perícia. Porque a natureza técnica desta atividade vai procurar iluminar a prova de uma forma
imparcial, profunda e adequada, do ponto de vista científico. Diante
de determinados tipos de comportamento humano, há muita mobilização da opinião pública no sentido de categorizar aquela conduta
como monstruosa, aberrante, repugnante. Então, é importante que,
ao ingressar no âmbito da perícia, o psiquiatra possa aclarar, informando as pessoas que a doença que atingiu o acusado foi a responsável direta pelo comportamento criminoso grave que ele teve. Isso é
uma garantia do direito. Ninguém pode ser execrado ou punido sem
plena consciência e responsabilidade pelos seus atos.
Quando há uma boa perícia, existe uma boa prova. Não há nada
que melhor garanta, no caso de um tribunal, por exemplo, a integridade do acesso e a imparcialidade do procedimento do que uma boa
prova. Das que tornam o juiz tranquilo para condenar e absolver.
E a prova técnica é fundamental. A testemunhal, sejam as confissões ou os depoimentos, é chamada de “a prostituta das provas”.
Porque, na realidade, é um relato que se faz acerca de um fato, mas
que pode embutir outros interesses subjetivos. A boa prova técnica
é imparcial, porque inclusive permeável à crítica. Pode, a qualquer
tempo, ser cotejada cientificamente por outro parecerista, para que
se verifique se está dentro dos cânones adequados. Vale repisar: a
boa prova técnica é um instrumento de defesa da cidadania.
Por isso, nós, peritos, insistimos na necessidade da melhora na
formação acadêmica. A Argentina, por exemplo, tem a cadeira de
Psiquiatria Forense. Na Europa, a mesma coisa. Falta, não diria co233
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nhecimento, mas sensibilidade, aos meios jurídicos. Até porque o
campo da Psiquiatria Forense é mais amplo que o exame de sanidade, estende-se à Psicologia do Testemunho, ao estudo do ambiente
carcerário.
Sem estudo e sem especialização adequados, aumenta o risco da
perícia malfeita, com uma ou duas entrevistas apressadas. Torna-se
um atentado aos direitos humanos, pois, com ares científicos, acaba distorcendo o convencimento dado ao juiz. Induzindo-o a erro, o
julgamento será equivocado, por basear-se naquele dado pericial.
O perito funciona como autoridade, introduzindo o que chamamos em Psicologia de argumento da autoridade. O juiz, embora não
adstrito ao laudo pela lei, sente-se compelido a segui-lo, pois este
vem assinado por especialistas, pessoas qualificadas. Quanto mais
incentivarmos o estudo e a especialização em perícia, mais protegeremos os direitos humanos e promoveremos a cidadania.
DELÍRIO FATAL

Tivemos um interno no manicômio que matou os dois filhos num
surto grave, psicótico. Ele começou a ter umas alucinações nas quais
apareciam uns homenzinhos muito pequenos na janela dele, que ele
reconheceu como vindos de outro planeta, o Planeta da Felicidade.
Lá todo o mundo era feliz, não existia dor, nem morte, nem sofrimento. E os homenzinhos apresentaram uma proposta a ele, durante
as visitas periódicas que lhe faziam, a bordo de uma nave descrita
com detalhes por ele. Queriam que ele fosse residir por lá.
Ele gostou da ideia. Só que o homenzinho explicou a ele: “Para
sair da Terra e ir para nosso planeta, você tem que perder esse corpo
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físico”. Ele contra-argumenta: “Eu até estou gostando da história, só
que tem duas pessoas que eu amo muito, que são meus dois filhos”.
Um filho de três anos e outro de um ano e meio. Ele, o pai, diga-se
de passagem, separado. Tinha visitação dos dois no fim de semana.
A guarda era da ex-mulher.
O que ele planejou? Quando ele falou de seu amor para os homenzinhos, esqueci de dizer, eles retrucaram que era preciso então
que os filhos dele também perdessem o corpo físico, para poderem
ir todos juntos. Não havia possibilidade, repetiram, de ir com seus
corpos físicos. Ele então planejou, para um fim de semana em que
teria visita. Levou os filhos para o apartamento dele, na Zona Sul.
Lá, ele, com uma faca, fez o que se propunha. E mais: ele gravou –
a psicose levou a isso – tudo para provar que não era uma atitude
cruel. Eu ouvi essa gravação, um negócio dramático, a morte dos
filhos, em fita de áudio.
Então, o que aconteceu? Ele matou o menorzinho, com faca, esgorjamento, cortou o pescoço, parte anterior, uma morte horrorosa, de
sangramento profuso. Na hora em que ele matava o menor, o maior,
que já falava, advertia, com um jeito ainda infantil: “Papai, não faz
isso, tá fazendo dodói nele...” Em seguida, ele matou o maiorzinho e
logo após pegou a faca e tentou se matar. Cravou a faca no peito. Só
que não conseguiu, porque a lâmina penetrou, feriu o pulmão dele,
não alcançou o coração nem algum vaso nobre, e ali ficou sobre um
sangramento profuso, mas moderado. E começou a andar pela casa,
com os dois filhos mortos e ele ferido gravemente.
Os vizinhos ouviram aquele movimento todo, os gritos das crianças, e chamaram a polícia, que arrombou a porta e encontrou-os
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naquela situação. Veja que é um crime cruel, grave, terrível.
Esse homem teve reconhecido o seu estado de inimputabilidade.
Ele não poderia ser punido, pois estava fora de seu juízo, e a lei
prevê que nessa hipótese o juiz absolve e determina uma medida de
segurança, que é um tratamento compulsório. Ele foi para a terapia
e em pouco tempo, questão de meses, tendo em vista as medicações
modernas, ficou bem. Desapareceram as alucinações, e, com elas, o
comportamento psicótico. Houve um momento dramático, quando
ele retornou ao seu equilíbrio mental, em que tomou conhecimento do que havia feito. Ele não acreditava, recusava-se a acreditar.
Chorava, teve uma depressão por causa disso. Até que, depois, com
as explicações, o acompanhamento psicoterápico, ele se convenceu.
Veio então uma outra fase dolorosa, que era a seguinte: receber
alta e passar para o regime ambulatorial. Como fazer? A família não
o aceitava. Tanto a da ex-mulher como a dele, porque o consideravam um monstro. E é muito difícil para quem sofreu na carne um
drama dessa ordem acreditar na declaração psiquiátrica de que a
pessoa está bem. Todos ficam com um pé atrás: “Ele não pode estar
bem, depois do que aconteceu”.
Um detalhe curioso. Como ele conseguiu deixar o manicômio?
Através do ex-patrão, que teve um vislumbre incomum. Ele era considerado um excelente funcionário. Então, esse ex-patrão acompanhou o caso desde o começo e quando, numa conversa, nosso Serviço
Social comunicou que a família se recusava a acolher o paciente – o
que era compreensível – disse o seguinte: “Eu ofereço de volta o emprego a ele”. Veja que vislumbre, que clarividência desse homem,
ele acreditou na recuperação, o que não é comum, é uma raridade.
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O ex-patrão propiciou o retorno dele à vida social e ele hoje trabalha; tive notícias há pouco tempo. Ele refez a vida dele. Compôs
um novo casamento, tem filhos desta nova união e é novamente um
elemento produtivo na sociedade. É economista.
VOZES DA MORTE

No aspecto das alucinações, lembro de um indivíduo que matou um
padre, sem o conhecer, o que inclusive dificultou a investigação. Como
ele não foi apanhado em flagrante, foi duro reconstituir a história. A
pessoa sofria de um processo psicótico grave, a esquizofrenia, no qual
surgiam alucinações. Audições de vozes, conforme ele relatou. Duas,
uma masculina e outra feminina, que o atormentavam, chamando-o de
homossexual. Então ele andava pelas ruas, e aquelas duas vozes diziam
que ele rebolava, criticavam o jeito dele, deixavam-no atordoado.
De repente, ele teve uma espécie de intuição. Delirante, como a
gente diz. “Eu já sei de quem são essas vozes. Uma delas é de São
Jorge, e a outra é de Santa Teresinha”, pensou. Então, ele elaborou
um plano. “Não posso ir ao céu me vingar na figura deles. Mas posso me vingar nos seus representantes.” Muniu-se de um revólver,
foi até a Igreja de São Jorge, no Centro do Rio, próximo à Praça da
República. Por sorte do padre, ele teve de sair para atender um paroquiano. Ato contínuo, o homem dirigiu-se ao templo de Santa Teresinha, ali próximo ao Túnel Novo, em Botafogo. Chegou lá e o coitado
do padre estava. O indivíduo, então, contou uma história sobre um
companheiro de obras, que estava muito mal e queria se confessar.
O padre, acreditando na versão, pegou os paramentos e começou a
caminhar. O sujeito descarregou a arma nele.
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Ficou o mistério. A polícia investigou todas as hipóteses, se o padre devia a alguém, se tinha um caso amoroso, e não se chegava a
uma conclusão. Então ele, o paciente, angustiado ainda porque as
vozes não cessavam, mesmo depois de ele ter executado o padre,
contou o caso para a mãe. E foi ela que procurou a polícia.
A partir da história, o juiz encaminhou o sujeito para exame. Eu
detectei a presença de uma psicose grave, que foi a responsável pela
conduta criminosa. Ou seja, ele matou envolvido numa atmosfera
delirante, de uma fantasia oniroide, na qual para ele aquilo representava uma tentativa de terminar o problema.
Ele foi absolvido, porque a lei manda absolver. Mas cumpriu medida de segurança, fez um tratamento compulsório, dentro de um
manicômio.
A SURPRESA DO CRIME

Outro caso: o cidadão era policial militar e tinha um grande amigo de infância. Terminado o dia, ele convidou um grupo de amigos
para comparecer ao sítio dele, na Baixada Fluminense, onde faria
um churrasco. Estavam todos lá, havia carne, música, cerveja. A
dada altura, de maneira inusitada, incompreensível, estranha, ele
pegou uma daquelas facas de churrasco e matou o homem que era
tido como seu dileto amigo de infância. Na frente de todo mundo,
ali mesmo, e nem sequer fugiu. Ficou esperando, até que chegou a
polícia e o prendeu, em flagrante.
Qual foi a explicação que ele ofereceu durante o exame? Examinei o cidadão, à época, porque o juiz considerara a atitude dele realmente estranha. Ele me disse: “Olha, doutor, aconteceu o seguinte:
238

TALVANE DE MORAES

eu matei aquele sem-vergonha porque ele fez uma coisa muito terrível comigo. Eu não sabia, mas ele fez”. Perguntei o que foi. E ele: “Há
três meses, ele me convidou para comer uma peixada na casa dele.
Eu fui e comi. O senhor sabe que depois, na semana seguinte, comecei a notar que estava ficando impotente? E aí custei a perceber que
ele colocou alguma substância no peixe para me tirar a potência”.
Você vê a conclusão delirante dele.
Desde então, convicto de que o fato era verdadeiro, ele afinal assim o sentia, esquematizou uma forma de se vingar, matando o amigo. Quer dizer, a vítima morreu sem saber a razão, sem a mínima
ideia do que aconteceu.

Depoimento a Cezar Faccioli | Edição 26, 2004
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O IPEA E A “LISTA DE
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João Paulo dos Reis Velloso
Economista, ex-ministro do Planejamento

Roberto Campos, ministro do Planejamento do governo Castello Branco, teve um papel central no que eu chamaria de primeiro
dia, de dia da criação. Quando cheguei ao Brasil, depois de fazer uma
pós-graduação em Yale, entrei em casa e encontrei um telegrama do
Campos, pedindo que eu fosse conversar com ele. Fui e, para resumir
a história, embora eu tivesse a alternativa de voltar a Yale com uma
bolsa de estudos por dois anos, Campos fez o que eu chamaria de uma
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“proposta indecente”, irresistível. Ele disse: “Velloso, nós precisamos
criar um órgão diferente dentro do governo, que vá pensar o Brasil no
médio e no longo prazo”.
Daí surgiu toda a ideia do Epea (Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, depois convertido em instituto, o Ipea, pelo Decreto-Lei
200), que fazia pesquisas, mas só aplicadas, voltadas para políticas
públicas e planejamento. Fazíamos documentos básicos para os planos do governo e algumas vezes os próprios planos. Devo salientar
que era planejamento numa concepção essencialmente democrática, o chamado planejamento indicativo. Ou seja: ele não representa
um compromisso para que o setor privado leve ao pé da letra, mas
apenas uma visão do que se pretende que aconteça no país num determinado período de tempo.
Diria até que nossa compreensão era de um planejamento à la
Tobin. Poucos lembram, mas James Tobin, conhecido pela proposta
de uma taxa sobre transações financeiras internacionais para reduzir a volatilidade do capital, escreveu sobre planejamento. Para ele,
Prêmio Nobel de Economia e meu professor por dois anos, planejamento é, essencialmente, a forma plena de racionalização da política
econômica.
Há outra visão no mesmo sentido de que gosto muito, de Salvador
de Madariaga, um grande liberal espanhol, que escreveu um paper
para a Conferência de Bellagio sobre Desenvolvimento, em que dizia
que o planejamento se destina a liberar as forças criativas da sociedade, não a de criar uma camisa de força.
Ele conta uma parábola, digamos. Um sujeito parou um dia para
pensar e disse que estava na hora de casar. Então, minha noiva será
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morena, de um metro e 70, nem gorda nem magra. Começou a chover, ele saiu à rua para comer alguma coisa com seu guarda-chuva.
Viu que havia uma moça que estava se molhando, e ele ofereceu
proteção. Começaram a conversar e ele convidou-a entrar num café
próximo. Ela era loura, mais para mignon, completamente diferente
do que ele tinha imaginado. Seis meses depois, estavam casados. O
exemplo ilustra como não há camisa de força, que sempre surgem
fatos novos. Os planos ajudam a fazer boas opções.
HARMONIAS DISSONANTES

O Ipea foi criado com base nos pressupostos de pluralismo e liberdade de expressão. Na primeira leva de economistas do Ipea, eu
diria que havia dois polos. De um lado, o Og Leme, que tinha feito
pós-graduação na Escola de Chicago, o que já dá uma ideia da sua
tendência ideológica (posteriormente, o Og viria a dirigir o Instituto
Liberal). Do outro lado, nós tínhamos o Arthur Candal como coordenador brasileiro da área de indústria. O jovem Candal não era
“vermelho”, ele era “roxo”. Com ele trabalhavam dois superjovens,
recém-formados em Economia, chamados Pedro Malan e Régis Bonelli (1943-2017).
A história do Candal é interessante porque eu o recrutei numa
viagem a Porto Alegre que fiz com o Marcus Vinícius Pratini de Moraes, depois ministro da Indústria e Comércio, no governo Médici. O
Marcus, à época, assessorava a Presidência da República e me disse:
“Tem um economista muito bom aqui na cidade, o Candal, acho que
você deve entrevistá-lo”. Perguntei se havia alguma dúvida ou aresta
e ele respondeu: “Você entrevista e depois nós conversamos”. Con242
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versei, gostei do que ouvi e retomei o contato com o Pratini: “E então,
qual a dúvida sobre o Candal?” E ele: “Dizem que ele é comunista”.
Eu digo: “Mas é competente?” E o Marcus: “É. Mesmo de esquerda,
é sim”. E eu: “Então pode dizer a ele que, mesmo de esquerda, ele
está contratado”. Foi assim que, lá nos primórdios, ficaram os dois
no primeiro grupo, o Candal e o Og Leme, trabalhando em prol do
Brasil as extremidades da destra e da sinistra.
Ambos foram protagonistas de momentos curiosos e igualmente
fundamentais na história do Ipea. O Og Leme tem um caso interessante ligado ao Paeg (Plano de Ação Econômica de Governo), o programa de estabilização do Castello Branco. Já o Candal coordenou,
mais ou menos na mesma época, a elaboração do diagnóstico da
indústria que considero um clássico, ao lado do livro da economista
Maria da Conceição Tavares sobre os anos 50 e começo dos 60, o processo da industrialização do país e Plano de Metas de JK (Juscelino
Kubitschek).
O trabalho do Candal integra uma série de diagnósticos que o
Ipea fez, dentro do propósito de um Plano Decenal que o ministro
Campos queria que nós preparássemos. Vejam bem, um liberal empedernido como o Roberto Campos solicitando um plano com a extensão de uma década de horizonte. Dificilmente aqueles não afeitos à verdade histórica acreditariam nessa participação do Campos.
Nesse plano, Candal foi muito além da colaboração: ele coordenou
e praticamente escreveu tudo. Era curioso: nós estabelecíamos um
prazo. Faltando um mês para acabar, eu chegava para ele e perguntava: “Como está o trabalho?” E ele: “Não escrevi nada”. E eu: “Peraí,
nada? Você tem um prazo e vai cumpri-lo”. E o Candal: “Ah, é? Tudo
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bem”. E ele ia, trabalhava até duas, três horas da manhã e terminava
em dia o cronograma.
OS OPOSTOS SE ATRAEM

A primeira tarefa que recebemos foi a de rever o Paeg. A primeira versão, preliminar, era centrada no aspecto macroeconômico, e
tinha sido elaborada pelo Mario Henrique Simonsen. O Campos fez
uma primeira discussão, só para ele e o Octávio Gouvêa de Bulhões,
lá no 14º andar do prédio do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, onde havia um restaurante. Convidou economistas, inclusive estrangeiros, levei o material e terminamos juntos a revisão final. Daí
nasceu a primeira edição do Paeg. Só que há dois Paegs, na verdade.
Um primeiro, escrito essencialmente pelo Og Leme, tendo as digitais
do pensamento dele, sobre planejamento e economia democrática.
Eu aprovei, foi publicado e o que todo mundo leu foi esse compêndio.
Só que o Paeg, na versão que todo mundo conhece, vem escrito
“Síntese”. Não é à toa, para tornar-se acessível; é um documento de
244 páginas. A redação final da versão mais ampla foi feita por mim.
Os capítulos de macroeconomia eu praticamente só revi, o Simonsen
é que escreveu. A versão final é dividida em dois volumes, o segundo
é maior e trata dos programas setoriais, de indústria, saúde, educação. Foram feitos com a colaboração dos grupos de trabalho que o
Campos organizou. Alguns textos eram bons, e aproveitávamos ao
máximo. Quando não era possível aproveitá-los, eu, às vezes, ditava,
no gabinete do próprio Campos, para cinco secretárias, em revezamento de 15 minutos. Eu revia e dava forma definitiva ao que elas me
entregavam, pela premência de cumprir o prazo. Tínhamos de levar
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isso para as instituições multilaterais, que promoveriam uma reunião especificamente para discutir o país. Tinha umas mil páginas.
A “Síntese” é do Og Leme, baseado nos dois volumes. Até nisso
se revelava a pluralidade do Ipea. Não víamos mal nenhum que o
texto trouxesse uma introdução, feita pelo Og Leme, que não existe
no original, falando da relação entre planejamento e economia de
mercado.
Na verdade, o que consagrou o Ipea foram esses diagnósticos setoriais, porque o Paeg é um documento de governo, ele é do Planejamento. Eles nasceram, como falei, de uma ideia do Campos de fazer
um Plano Decenal. Não quis discutir o período do plano, um tanto
longo ao meu ver. A visão global, o framework dos ingleses, é para
dez anos. Fizemos a série de diagnósticos nessa base. Os programas
foram para cinco anos. Raciocinamos com algo parecido ao mandato
de um governo.
O que fizemos foi o seguinte: o modelo não é de previsões, mas
de planejamento, de objetivos a atingir. Porque eu não acredito em
previsões pela razão simples de que o futuro não está contido no
passado.
O “NINHO DE ESTRUTURALISTAS”

Essa história do Ipea ser uma cabeça de ponte dos estruturalistas
tem sua origem na imprensa. É que, quando foi publicado o diagnóstico da indústria, saiu um artigo de um jornalista e economista amigo
do Campos, dizendo “agora temos estruturalismo até dentro do governo”. Realmente, o nosso documento dava muita atenção a aspectos estruturais da economia brasileira, quando aponta que nos anos
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50 era muito baixa a capacidade de absorção de mão de obra no país.
O emprego industrial crescia a 2% ao ano, o que era absolutamente
insuficiente, e em consequência houve acumulação de subemprego,
como se dizia naquele tempo, no setor terciário das cidades. Mas lá
se fala num componente tecnológico e outro estrutural do aumento
de produtividade. Talvez por isso o economista e jornalista tenha
feito aquela interpretação. Mas o nosso diagnóstico não tem nada
a ver com o da Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e
Caribe) para a inflação endêmica no continente.
Aliás, o caso da Cepal com o Ipea é longo e sinuoso. Pode-se até
dizer que impusemos, em um determinado momento, uma espécie
de “castigo” à Cepal. De início, diretamente, não houve cooperação
entre nós. Posteriormente, houve um problema com a Cepal porque
as Nações Unidas nos comunicaram que não haveria mais recursos
para manter o escritório no Brasil. Nessa época, eu já era secretário-geral do Planejamento, entre os governos Costa e Silva e Médici.
Então eu disse “Não, não vai fechar o escritório”. Pagaríamos as
despesas, mas haveria uma compensação. A Cepal faria dois estudos: um sobre exportações de manufaturados, o outro sobre situação
relativa de multinacionais e empresas de capital nacional dentro da
economia brasileira.
O primeiro foi deliberado porque a Cepal tinha sido responsável,
em grande medida, pelo pessimismo no tocante à capacidade das
economias latino-americanas de expandirem exportações, nos anos
50. O governo foi nessa conversa e o resultado é que a década de 50,
muito boa para o crescimento, foi ruim para o emprego e perdida
para as vendas externas. Eu disse que, como castigo, a Cepal estu246
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daria tudo sobre como o Brasil poderia expandir suas exportações
de manufaturados.
O estudo foi feito por um economista muito competente, o Fernando Fajnzylber, que depois, nos anos 90, participou da criação do
Fórum Nacional. Eu pedi que a Cepal o mandasse ao Brasil, e ele preparou trabalhos excelentes sobre um novo tipo de estratégia para o
continente, denominada “transformação produtiva com equidade”.
OS MELHORES CUSTAM CARO

Desde o começo, um pressuposto que ficou implícito e converti em realidade com o apoio do Campos foi que o Ipea teria plano
de carreira próprio. Nossa ideia sempre foi tratar desigualmente os
desiguais. Se nós exigíamos alta qualificação dos quadros do Ipea,
para que realmente pudessem cumprir as suas finalidades, teríamos
que oferecer uma remuneração melhor que a de um economista de
rotina de um órgão qualquer de governo. Isso funcionou, mas com
transparência, porque o plano era aprovado pelo presidente da República e publicado no Diário Oficial.
Já em meados do governo Geisel, fazendo um salto no tempo, fui
um dia procurado pelo chefe do Gabinete Militar, o ministro Hugo
Abreu, depois da reunião das nove, que juntava nós dois, o ministro
da Casa Civil, Golbery do Couto de Silva – meu vizinho de palácio
(só um toalete comum separava nossos cubículos) – e o chefe do SNI,
general João Figueiredo. Daí o Abreu me disse: “Olha, tem havido
certas manifestações na área militar achando que não é uma boa coisa o Ipea ter uma estrutura de carreira distinta dos demais órgãos”.
Eu respondi: “General, isso é imprescindível”.
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Aliás, a Lei de Reforma Administrativa, feita principalmente pelo
Hélio Beltrão e promulgada em março de 1967, é boa até hoje porque
se baseia em dois princípios: a descentralização e a diferenciação.
Por isso foram criadas fundações, e o Ipea foi transformado em uma
delas. A transformação complementava o Plano de Carreira, dando
flexibilidade à gestão. Com o IBGE, ocorreu a mesma mudança.
Mas, voltando à conversa com o Hugo Abreu, eu insisti: “General,
é fundamental e eu não posso abrir mão disso. Entendo suas razões,
e tal. Tem uma coisa: o senhor pode levar o caso ao presidente (Geisel). Mas no dia em que acabar o Plano de Carreira próprio do Ipea,
eu saio do governo”. Morreu o assunto.
RISCO CALCULADO

Mesmo antes da saída de Roberto Campos do Planejamento, já
intuíamos os riscos com a passagem de um governo para o outro.
Porque o pessoal ligado ao presidente eleito, o Costa e Silva, procurou distanciar-se da equipe do Castello Branco. O general Costa
e Silva tinha uma linha de popularizar-se, pelo jeitão dele, bonachão. A assessoria de relações públicas usava muito essa imagem,
eles acharam que era necessário dissociá-lo do governo do Castello.
Deduzi logo o risco para o Ipea.
“Com a descontinuidade administrativa no Brasil, o que vai acontecer com o Ipea?” – comentei com o Walter Poyares (1916-2005), que
era um consultor nosso de relações públicas. Ele era conselheiro
pessoal do Roberto Marinho, na TV Globo. E ele me disse: “Velloso,
você tem razão. Mas talvez eu possa ajudar, porque eu lido com a
entourage do presidente eleito, principalmente o Mário Andreazza”.
248

JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO

Daí eu combinei: “Você conversa com ele e pergunta se eu poderia
combinar uma visita”. A assessoria funcionava num prédio ao lado
do cinema Roxy, em Copacabana. O encontro foi marcado, situei o
contexto do Ipea e sugeri: “Coronel, você não acha que seria interessante um seminário para o presidente eleito? Porque isso inclusive
gera uma boa imagem na imprensa”. Havia aquelas piadas todas
questionando a capacidade intelectual do presidente. E o Andreazza
gostou da ideia, ficou de consultar o general. Telefonou dando o sim.
Ato contínuo, montamos o seminário. Fui o primeiro palestrante,
falando de perspectivas da economia brasileira. O segundo foi Delfim Netto, que a meu convite falou sobre agricultura. Depois da sua
famosa tese sobre café, ele tinha feito um estudo complementar com
o Affonso Celso Pastore para contrariar as teses da Cepal, do estruturalismo, e sustentar que a produção agrícola no país era sensível
a estímulos de preço, exceto no Nordeste, por causa do problema da
seca. Um parêntese: quero deixar claro que não foi pela palestra que
ele tornou-se ministro. Ele já era secretário de Fazenda de São Paulo
e ligado a um grupo político muito forte perante o Costa e Silva. O
terceiro palestrante foi o Hélio Beltrão, porque eu já tinha intuído
que ele seria o novo ministro do Planejamento. Beltrão falou sobre
reforma administrativa, que era o seu grande tema. Ele estava terminando o texto do Decreto-Lei 200, exatamente sobre isso.
Só que no dia seguinte à minha exposição ao Costa e Silva, para
a assessoria e os convidados dele, a primeira página do Diário de
Notícias trazia uma foto minha com a seguinte pérola: “Professor de
Presidentes”. Eu gelei. Só que depois o Poyares me contou ter sido o
próprio Andreazza quem passou a matéria ao Sérgio Figueiredo. Na
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ocasião, ele tinha uma coluna muito boa no jornal, chamada Periscópio. Foi assim que conheci o Sérgio. A coluna não era assinada, mas
procurei saber quem fazia, telefonei e ficamos amigos. Uma longa
amizade.
Beltrão foi confirmado e eu fui mantido no cargo. Mas houve
grandes resistências na burocracia tradicional do Planejamento, os
tais grupos setoriais que o Campos tinha formado e o Beltrão herdou. E eles tinham um ciúme incrível do Ipea. Eu era amigo de alguns dos coordenadores, mas havia outros, igualmente competentes
porém aborrecidos com a posição de destaque do Ipea. E começaram
a envenenar o Beltrão contra o instituto. Eu fora mantido porque o
Beltrão tinha percebido que eu estava próximo ao novo presidente e
não viu razão para me afastar. Houve o assédio, uma história longa
que não vem ao caso e terminei secretário-geral da pasta do Beltrão,
dois anos depois.
Nesse posto, preparamos juntamente com o Ipea o Programa
Estratégico de Desenvolvimento (PED), que tem muito a marca do
Beltrão e até uma visão diferente do planejamento, focada em prioridades estratégicas. O PED começa definindo essas metas gerais:
consolidação das indústrias de base, aumento da produtividade
agrícola, fortalecimento da infraestrutura econômica e social, notadamente no tocante à educação e habitação. Ele falava em promover
uma revolução no sistema educacional.
O ESVAZIAMENTO PREVENTIVO

Nós procurávamos esvaziar as pressões dos grupos mais duros
antes que elas se manifestassem. No final dos anos 60, resolvemos
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dividir o Ipea em dois. Um de pesquisa econômica e social, o Inpes, e
outro de planejamento, o Iplan. Só que o Inpes funcionava no Rio, e
aí é que residia o risco maior. Por quê? Porque aquele pessoal jovem
tinha ido para o exterior e depois voltado para o Ipea, dando vazão
às suas tendências. Tanto que o Ipea começou a ser uma espécie de
celeiro de economistas do MDB.
Eles tinham ido para os Estados Unidos e, em alguns casos, para
a Inglaterra. Conviveram então com o clima de 68, a agitação universitária americana, forte exatamente em Berkeley. A separação do
Ipea ajudava a esvaziar pressões, pois deixava esse pessoal no Rio.
O Iplan, que ajudou a formular o I e o II PND, ficava em Brasília.
Era um pessoal mais antigo, mais moderado e experiente, que tinha
uma carreira dentro do governo. Era um time menos perigoso para
o ambiente político da época, em suma.
A divisão resultou de conversas com o Graciano Sá, que tinha
feito a parte macroeconômica do Plano Decenal, e com o Isaac Kerstenetzky, meu consultor ad hoc. Que, por sinal, tornou-se presidente
do IBGE por escolha minha. Ele me ajudou num grupo de trabalho
com o Henrique Flanzer, que deu origem à reestruturação do IBGE e
à conversão do instituto em fundação. No final dos anos 60, o IBGE
não havia sequer processado os dados do Censo de 60, estava inteiramente desarticulado.
A pluralidade do Ipea era tal que se referia a etnias, também.
Nós tínhamos um hindu. Ele tinha um PhD por universidade inglesa, como eles gostam. Eles saem da Índia, a joia da coroa segundo
a Rainha Vitória, e vão estudar na antiga metrópole. Nós também
importamos um hindu. Ele, muito competente, trabalhou por mais de
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um ano no Ipea. Também trouxemos grandes economistas de várias
nacionalidades e credos, como Rosenstein-Rodan e Benjamin Higgins, que escreveu na época um livro famoso sobre desenvolvimento
econômico. O Campos sempre dava um jeito de pescar os amigos dele
que vinham ao Brasil para passar algum tempo no Ipea. Quem é que
não gosta de passar uns três meses no Rio de Janeiro? Também é
importante dizer que o Ipea tinha, nesta primeira fase, um convênio
com a Universidade de Berkeley. Um centro liberal, mas no sentido
americano do termo, de progressista.
O Pedro Malan, à época um crítico agudo do regime militar e
do modelo de concentração de renda, por exemplo, se formou lá
não por acaso. Houve um primeiro grupo de professores de Berkeley, que vinha ao Brasil e ficava pelo menos um ano. A segunda
leva era coordenada pelo Albert Fishlow, que depois tornou-se um
brasilianista e até hoje vem ao país. Esteve, por exemplo, comigo
para a comemoração dos 40 anos do Ipea. Em cada área, como a
macroeconomia, havia dois brasileiros e pelo menos um de Berkeley.
Na de indústria, era o Joel Bergsman, que escreveu um livro sobre
industrialização no Brasil, nos anos 50.
NOS TEMPOS DO AI-5

Com o AI-5, a primeira coisa que aconteceu foi a perda do convênio com Berkeley. O Fishlow me procurou, dias depois da edição do
ato institucional. “Velloso, a universidade decidiu que a situação no
Brasil endureceu, daí o nosso acerto está suspenso”. E eu respondi:
“Muito bem, vocês agora voltam felizes para os Estados Unidos e
nos deixam aqui com os nossos problemas. É isso?” O Fishlow argu252
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mentou que não havia o que fazer, era uma decisão da universidade.
Enquanto isso, nós estávamos trabalhando e fazendo coisas importantes. Mesmo como secretário-geral do Beltrão eu supervisionava
iniciativas do Ipea, como a ênfase em ciência e tecnologia no PED
e um estudo que é pioneiro sobre aproveitamento atual e potencial
dos Cerrados.
A ideia geral é que não havia grande utilidade para a agricultura nos Cerrados. Mas nós achávamos que não, em especial o Maurício Reis, depois ministro do Interior no governo Geisel. Para mim,
o nome dele é esse, não Rangel Reis, como ficou mais conhecido.
No Ipea, ele coordenou esse trabalho que ajudou a revelar o potencial dessa enorme região, onde tinha insolação quase o ano todo,
terrenos planos, fáceis de trabalhar com máquinas. Havia problemas, como a acidez do solo, que você corrigia adicionando cal, e
carência de alguns nutrientes. Aí se entra num métier da pesquisa
científica, em que se destaca a bióloga Johanna Döbereiner. O fato
é que os Cerrados tornaram-se nova fronteira do agronegócio.
Grande parte do pessoal do Inpes – já estamos falando do fim
dos anos 60, começo dos 70 – realmente era do MDB, nós sabíamos
disso. A direção do Inpes era do Aníbal Villela e do Hamilton Tolosa,
dois grandes economistas, e eu dizia a eles: “Segurem as pontas”. Eu
também agia. Porque todo ministério e até todo órgão como o Ipea
tinha que ter uma Diretoria de Segurança e Informação (DSI), que
era quem dava as informações para o SNI fazer as famosas fichas.
E tenho certeza de que todos tinham ficha lá. Eu mesmo tinha. A
minha saiu publicada, numa reportagem do Aluízio Maranhão. Pude
aprender diversas coisas a meu respeito... É um sistema que não faz
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o menor sentido, na base de ouvir falar, do disse me disse. Ainda
assim, muito influente, à época.
Então o que nós fizemos? Precisávamos de um general da reserva, inteligente, e que fosse um sujeito moderado, com quem a gente
pudesse conversar. Saí pesquisando, encontrei e convidei para ser o
chefe da nossa DSI. Então a minha conversa com ele foi mais ou menos a seguinte: “General, nós temos os nossos objetivos. Queremos
fazer certas coisas. Quando quisermos fazer, não nos diga que não
pode, mas sim ‘como’ devemos fazer para ficar dentro da lei ou para
evitar problemas com o SNI”.
É o que eu sempre digo: a hora de esvaziar as pressões é antes que
elas surjam. O processo era tão eficiente que qualquer dúvida que
fosse aparecendo eu ficava sabendo, falava com o secretário-geral e
um de nós tomava providências. Agora, quando era simplesmente
questão de opinião, não fazíamos absolutamente nada.
Quando houve a famosa controvérsia sobre distribuição de renda,
por causa de um ensaio do Fishlow, no começo dos anos 70, vários
economistas do Inpes publicaram artigos com o mesmo viés. E eu
aí disse ao Villela: “Reúne aí a turma e faz um documento”. Vocês
sabem que há aí uma conversa de que os ministros da época diziam
que era preciso primeiro crescer o bolo para depois repartir. Eu não
sei nem quero saber a paternidade dessa expressão. Eu nunca fui
acusado de falar isso, nem tive que me defender.
Voltando ao documento pedido ao Villela, achei que eles tinham
passado ao outro extremo, de distribuir para depois crescer. Isso é
complicado. Pensei: “Vou ter de entrar nessa”. Resolvi escrever um
texto, por fim publicado no II PND, que nós chamamos de estratégia
254

JOÃO PAULO DOS REIS VELLOSO

de crescimento com redistribuição. O resumo da ópera é mais ou menos o seguinte: o pessoal lá do Inpes se manifestava, nós ouvíamos,
levávamos em conta e depois tomávamos a decisão que achávamos
mais correta.
Depois, já no começo do governo Geisel, quando saiu o II PND,
houve outros artigos marcantes publicados na imprensa por economistas do Ipea. Um deles, assinado por Malan e Bonelli. Não dei
resposta. Ou melhor: mencionei o artigo três anos atrás, naquela
revista de Economia Política do Luiz Carlos Bresser-Pereira, porque
duas professoras da USP resolveram apresentar uma nova interpretação do II PND. Escrevi a respeito disso e aproveitei para mencionar
o artigo, muito crítico por sinal.
Não tivemos maiores problemas, apesar desse tom rebelde. Como
eu disse: qualquer dúvida, o general chefe da DSI vinha conversar
comigo.
“MARXISTA-GEISELISTA”

Essa história é a seguinte: nos anos 80, a pedido do presidente Geisel, escrevi um livro. Havíamos deixado o governo em março de 79,
mas ele avaliava que havia ainda muita discussão sobre a parte econômica e perguntou se eu não podia escrever algo. Aceitei a tarefa, e a
obra chamou-se “O último trem para Paris”. Gerou inclusive uma série
na TV Educativa. A editora resolveu que além do Rio e São Paulo teríamos que fazer um lançamento em Brasília. Achei que fazia sentido, eu
tinha sido ministro lá, na capital. Lembro que o presidente Geisel foi
o único a exigir dos ministros que morassem em Brasília. Isso ele me
disse quando me convidou para continuar no ministério.
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Eu era então conhecido por lá. Fizemos a noite de autógrafos e de
repente vem assim um rapaz, me pediu o autógrafo. Eu olho e falo:
“Lembro de você. Creio que do Ipea.” E ele disse: “É. Ministro, eu queria dizer ao senhor, agora, uma coisa. Eu sou marxista-geiselista”. E
eu: “Você poderia me explicar como ficou assim?” Ele disse: “Eu trabalhava no Ipea, na área de agricultura, e era marxista, de esquerda.
E então começaram a criar problemas. E o secretário-geral da época
levou o caso ao senhor, dizem que o general-chefe da DSI achava que
eu era muito de esquerda”.
Lembrei-me do episódio. Na época, perguntei ao Élcio Costa Couto se o rapaz era competente. Ele disse que era. E eu: “Então está
resolvido. Ele participou da luta armada, sequestrou alguém?” A
resposta do Élcio foi “não”. Daí que o rapaz me disse que quando
aconteceu isso, e ele pôde trabalhar no Ipea tranquilamente, o tempo
que quis. Foi por isso que ele se tornou marxista-geiselista. Eu incluí
o termo na dedicatória.
Episódios como esse demonstram o ambiente de pluralismo e crítica transparente, de debate aberto de ideias que marcou e marca a
trajetória do Ipea. Hoje, o Instituto retorna às suas origens, assumindo novos desafios para o planejamento estratégico de longo prazo e
ampliando o olhar para um horizonte mais largo sem ficar afogado
pelos dilemas da conjuntura.

Depoimento a Wanderley Guilherme dos Santos, Luiz Cesar Faro e Coriolano Gatto
| Texto final: Cezar Faccioli | Edição 27, 2004
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A guerra do Iraque foi a condição para que todo um projeto
de poder viesse realmente à tona, já com absoluta segurança da
mentira sobre as armas de extermínio de massas. Sem dúvida, o
“Grande Arquiteto” de toda essa maquinação é Karl Rove, o principal estrategista do governo Bush. Raras vezes a mentira esteve tão
orquestrada, desde o começo, em uma operação de poder. Esse endoutrinamento do Salão Oval remonta ao governo Reagan. Norman
Podhoretz1 foi o grande arquiteto de Albert Wohlstetter2 e de Paul
Wolfowitz.3 Podhoretz, é bom relembrar, brigou muito com Kissinger,4 que, àquela altura, ainda tinha uma posição razoável. No
Brasil, não se conhece bem esse duelo entre Podhoretz e Kissinger,
mas ele é de suma importância. No fundo, esse embate significou
a derrubada do velho republicanismo nixoniano e a ascensão do
reaganismo. O que ele abriu de vácuo à operação do poder a partir
de uma ideologia hegemônica é uma coisa realmente extraordinária. Existe hoje uma ordenação de poder no Salão Oval, que cresceu
dentro do governo republicano. Essa é uma tradição que vem há
muito tempo. Nelson Rockfeller, por exemplo, era íntimo amigo de
Kissinger. Esteve bastante com Kissinger na década de 1960. Contrapondo-se ao New Deal e ao galbraithanismo, os Rockfeller trouxeram Kissinger à tona para uma espécie de contrapartida. Posteriormente, dentro dessa perspectiva, o governo Reagan foi o menos
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cerebral, de menos neurônios no poder, mas ficou fascinado por
essa ideia e criou o chamado Instituto das Liberdades. E convidou
o ex-marxista Norman Podhoretz para organizar esse movimento.
No começo, quem Podhoretz chama para dirigir o Instituto das Liberdades? Murray Rothbard.5 Para ver até que ponto vai essa coisa!
A ideia era a seguinte: os Estados Unidos são um país das liberdades e as liberdades são muito sérias para se brincar de democracia. O reaganismo não poderia ter feito o que fez, assumindo uma
liderança com temática frente a Mikhail Gorbachev, se isso não
viesse de uma estrutura muito definida de preparo da hegemonia.
Atualmente ainda está no Pentágono um sujeito chamado Andrew
Marshall. Tem seus 85 anos. Sua função é preparar a guerra contra
a China daqui a 20 anos; uma guerra submarina. Esse é o último
sujeito da turma de Herman Kahn.6 Pois nesse movimento, Podhoretz se articulou com outro sujeito muito perigoso: Irving Kristol.7
Todo esse grupo já estava no poder com um querido colega chamado Donald Rumsfeld, um personagem integralista. A última reação
possível contra toda essa hegemonia foi o famoso Relatório Baker,8
profundamente esnobado por George Bush.
O NOVO CONSERVANTISMO

Esse antigo conservantismo do governo Reagan é exatamente o
que vemos agora. Karl Rove integrou o velho Instituto das Liberdades. Ele é o autor dessa combinação entre o terrorismo e o problema
do evangelismo, que jamais tinha sido feita. O que um ateu cínico,
como ele, fez para desenvolver o evangelismo do conservadorismo
americano é uma das coisas mais impressionantes. Rasputin é pou259
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co! Rove atuou em três linhas. Começou com a questão moralista,
atacando os advogados penais e a corrupção na lei americana. Depois, entendeu que o governo tinha de ter uma definição pelo Evangelho. Então, com a definição evangélica, partiu para o problema da
guerra de religiões.
MANIPULACIONISMO FRONTAL

Tenho horror a teorias conspiratórias, mas quero dizer que essa
máquina está muito bem montada. E o Patriot Act foi consequência
dela. As três ideias deram origem à guerra preventiva, que já havia
sido tentada no Golfo. O poder hegemônico é um poder que altera
o evento pelo seu roteiro. O mais fantástico – e aí vem o setor neoevangélico – é que a mentira não tem qualquer conteúdo ético para
a posição, digamos, neofundamentalista americana. Pode-se mentir
para salvar o povo. Essa é a justificativa de Bush. E o discurso se disseminou. O sistema de doutrinamento da Fox News raptou a subjetividade. Hoje, a fala robótica tomou conta de todo esse imaginário. E
é o mesmo discurso que se tem no fundo em todo o massacre midiático americano. Como consequência, não se põe mais gente na rua
para protestar. A ação afirmativa e a reação social estão perdendo
as suas condições. Fato é que vamos ter Bush por muito tempo. Não
o Bush, mas esse rationale. A sociedade hegemônica está se organizando a partir da virtualização do rapto midiático. Não é apenas um
poder colonial, dominador, exponencial. É outra coisa. Temos uma
mudança de natureza, que vem do absoluto controle do subjetivo e
do objetivo, a partir da inversão entre o poder econômico e o poder
político. Esse fenômeno é muito mais do que uma mera bolha.
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NEOFUNDAMENTALISMO CRISTÃO

George Bush suspendeu todos os créditos públicos a pesquisas
com embriões e com fetos e estudos sobre biologia. O mesmo ocorreu com as pesquisas sobre reprodução celular. Não se conhece uma
definição científica de política de ciência como a que está sendo feita
hoje nos Estados Unidos. No Kansas e em alguns estados do Centro-Oeste, o criacionismo passou a ser hegemônico nos cursos secundários americanos, como a imposição direta da teoria do Grande
Arquiteto. A evolução não é lecionada; ou é lecionada apenas alternativamente. Isso está na Corte Suprema americana. Vê-se a tranquilidade com que o evangelismo dita uma política de interferência
na crença, na religião, na doutrina do Estado. Evangelismo, criativismo, prevenção, hegemonia, nação eleita, salvação do Ocidente.
Isso tudo entra em ressonância, se formos analisar o atual discurso
neoconservador americano. É um fato social total, que se articula em
conjunto. Ele permite o divórcio da realidade, em razão de um discurso que, em si mesmo, já é hegemônico, nutrido pelo seu próprio
entimema dentro dessa situação.
A GUERRA PERMANENTE

Ao contrário do que muitos apregoam, não haverá uma “Síndrome do Vietnã”. Esse complexo está superado. Isso significa que a
guerra não vai acabar. Pelo contrário. Está apenas no começo, mesmo com a vitória democrática nas eleições para o Congresso. É muito
possível que, na justificativa do novo orçamento militar americano,
haja a proposta do grande exército da Somália. Dificilmente, George
Bush apresentará alguma proposição para redução de efetivo mili261
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tar. O Salão Oval tem reforçado a implacabilidade e a necessidade da
ocupação internacional interatlântica. É possível mensurar a situação do Iraque pela inacomodação do problema do Irã, embora não se
saiba até onde o discurso do experimento atômico iraniano é equivalente ao das armas de massa de Saddam Hussein. A ideia básica é
fechar o cerco e chegar ao Afeganistão com um telão protetor nessa
região. Esse é o conceito que leva às guerras preventivas.
TRÍPLICE FRONTEIRA

A partir deste pensamento dominante do cerco ao terror, não
descarto que, em algum momento, o governo americano parta para
uma ação repressiva em Foz do Iguaçu. Enviamos três memorandos
sobre o assunto ao presidente Lula, que está em alerta e tem plena
consciência do quanto esse tema é delicado. De fato, há base nas
suspeitas dos Estados Unidos. Existem evidências de conexões entre
grupos da tríplice fronteira e a Al Qaeda. Tenho muito medo de que
aconteça algo em Foz do Iguaçu. O próprio Bush já declarou que os
Estados Unidos vão intervir em qualquer lugar do mundo, quando
enxergarem essa necessidade. É grande o risco de que, em certo momento, a esgrima contra Hugo Chávez leve o governo americano a
adotar esta postura na tríplice fronteira.
“TORTURA DOCE”

O Patriot Act tem três importantes linhas de sustentação. A primeira foi a sanção do combatente insurgente, que não está apoiado
nas Convenções de Genebra. Os Estados Unidos seguem negando-se
a aceitá-las no que diz respeito ao combatente. Essa foi a grande
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tese de Wolfowitz, posteriormente apoiada por Rumsfeld. Não nos
esqueçamos de que, quando os primeiros dados do Patriot Act começaram a ser discutidos antes da última eleição, houve algumas concessões em emendas ao documento. Há três principais. Uma dessas
concessões diz que cabe ao presidente da República aceitar ou não
as Convenções de Genebra, a respeito de combatentes insurgentes.
Desse modo, houve uma concessão pelo poder potestativo do presidente, situação que será debatida em breve no Congresso americano.
A segunda é mais notável. Trata-se da ideia que, a bem do Estado, o
presidente tem o direito do arbítrio da “tortura doce”, que pode ser
imposta nos Estados Unidos a critério do presidente. É uma coisa
extraordinária! O governo, em vez de negar a tortura, aceita e diz:
“Podem torturar!” Até agora os democratas não conseguiram tirar
essa concessão. O terceiro ponto interessante é que, neste momento,
o Estado das liberdades tem de dar conta do Estado de segurança. O
secretário de Justiça dos Estados Unidos, Alberto González, ratificou
todas estas concessões. Estamos diante de fatos incríveis. Em que
termos, uma democracia ocidental pode, por justificativa de segurança, admitir a tortura? Quando chegamos a esse ponto, o Estado
de Direito ficou para trás. E não se sai do Estado de Direito por um
único evento. Não há efetivamente uma situação específica de ameaça aos Estados Unidos. Existe, sim, a convicção de que o terrorismo
chegou para ficar e é incontrolável e anônimo. Assim como existe a
certeza de que a Al Qaeda é apenas a ponta. Como consequência, em
um estado geral de terrorismo, a guerra das religiões também veio
para ficar. Há um dado muito interessante que me foi passado pelo
Gallup recentemente em Genebra. Uma pesquisa mostra que 56%
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dos americanos não sabem o que é o Irã. E, destes, 75% não querem
saber. Este afastamento é resultado do fundamentalismo definido.
SIGILO DO CONTRADITÓRIO

Pressionado pelas Nações Unidas e, especialmente, pela Europa
Ocidental, os Estados Unidos criaram punições exemplares para os
torturadores. Isso ainda está sendo discutido, mas as primeiras penas são de 20 anos a 25 anos, o que é realmente excepcional nesse
particular. Mas, curiosamente, na Assembleia Geral da ONU, os países islâmicos não apoiaram os ocidentais no voto. Teria de haver
dois terços dos votos para forçar um pedido das Nações Unidas de
investigação da situação de Guantánamo. Afinal, a presunção é de
que há tortura sistemática em Guantánamo. Diante dessas pressões,
os Estados Unidos concordaram em criar um advogado-geral, um general que está encarregado das defesas de todos. Porém, o advogado
tem de ser escolhido pela outra parte, pois se adota o pressuposto de
que um advogado escolhido pelo preso pode transmitir instruções.
Também não é permitido o recebimento de carta familiar. Há sempre
a tese de que se pode ter um código dentro de um código. Por isso,
o preso não pode se comunicar com sua família. É inaudito! Toda
conversa é feita pelo tal advogado-geral, que distribui os casos. Esse
dado nos foi fornecido pelo John Espósito, um membro americano
da Comissão de Alto Nível da Aliança das Civilizações das Nações
Unidas, da qual participo. Até hoje, mais de dois terços dos presos
não sabem por que estão sendo acusados. Não há o essencial do due
process of law, a acusação. Com a pressão dos países ocidentais, um
australiano, dois franceses e dois ingleses já foram soltos de Guantá264
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namo. O advogado aproveitou-se do processo da igualdade de todos
perante a lei e questionou a razão por que os afegãos ainda estão na
prisão e outros saíram. Essa ação será julgada pela Corte Suprema.
Esse tema também começará a ser discutido em Genebra. Se a Justiça
aceitou para pouquíssimos o due process of law, por que não aceita
para todos? É possível que a Corte Suprema, que não vai entrar na
questão da segurança e da ameaça ao Estado, vá se definir em razão
desses outros princípios. Neste momento, a noção do combatente insurgente pode repegar toda a dimensão do conflito, a partir da possibilidade de se ter o reconhecimento de forças militares iraquianas
para combater o terrorismo. Na hora em que isso for feito, não se
pode mais aceitar a tese do combatente insurgente. Ao se aceitar a
tese da polícia contra o insurgente, tem que se definir seu status de
combatente. Isso é complicado. De modo que esse é um outro polo
pelo qual o Patriot Act pode, de fato, ser atacado neste momento. De
qualquer maneira, quando os Estados Unidos autoaceitam a escuta
telefônica, acabou a liberdade e a questão da segurança. A famosa
privacy law americana acabou. O problema é de segurança e liberdade. A lei é absolutamente difusa nesse sentido. E essa situação é
irreversível, porque a situação de medo só vai se ampliar.
TROPISMO CENTRISTA

Nas últimas eleições, não há nenhum radical de esquerda que tenha sido escolhido. Os porra-loucas da direita republicana também
não ganharam. Quer dizer, há um impressionante amplexo centrista, diante de três ideias básicas: “Somos um país ameaçado e isso não
é uma questão partidária”; “Nós somos um país que tem a responsa265
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bilidade de salvar o Ocidente”; e “Nós somos um país que tem direito
a governar o mundo”. Esse pensamento está permitindo ao evangelismo prosperar. As três ideias básicas somadas têm como resultado
a inércia do centrismo americano. Diria até que a guerra passa a ter
um valor acidental. Neste caso, entram duas questões interessantes,
derivações do que possa ser um projeto americano. Como um sujeito
conhecido como um dos maiores devastadores ambientais, caso de
Bush, está liderando uma neoplataforma ecológica neste momento? Basicamente, esse movimento se deve a uma dúvida: até onde o
consumo de petróleo americano no exterior resolve-se ou não pelo
etanol? Não vai se resolver! O Sr. Chávez tem algumas cartas na
manga. Fico impressionado que não tenha havido qualquer investimento americano na Venezuela com o objetivo de replicar essa posição, vamos dizer, expropriatória do Chávez. Mais ainda: a capacidade que ele teve de nacionalizar e garantir as indenizações foi de uma
habilidade extraordinária. O petróleo venezuelano continua sendo
uma reserva estratégica da maior importância para o suprimento
americano. Quer dizer, vê-se uma situação de instabilidade cada vez
maior. Dentro desse raciocínio é que falo no centrismo.
FRAGILIDADE SIMÉTRICA

Não há precedentes na história de um império com uma simetria tão grande entre superpoderes e sua superfragilidade. Este é o
paradoxo emergente da hegemonia americana. Vejamos o esquema
toynbeeniano: “Todo império vai à morte pela contradição de seu proletariado interno ou externo.” O bárbaro, no final, toma conta. Os
processos dos impérios são determinados por uma mesma causalida266
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de no tempo. O fato é que existe hoje um enorme paradoxo na América. Os Estados Unidos são um país com medo. O povo americano
está atemorizado. Há 200 milhões de telefones espionados com autorização do governo americano. É a civilização do medo! O país mais
poderoso do mundo é, ao mesmo tempo, o país mais frágil do mundo.
“FESTUNG AMERIKA”

Os debates universitários estão absolutamente cancelados nos
Estados Unidos. A proposta vigente é de implantação de universidades americanas nos países do Oriente Médio. Em contrapartida,
é cada vez mais difícil um islamita entrar nos Estados Unidos. Hoje,
ele é um suspeito. Não se pode mais acreditar em um islamista. Isso
é um fenômeno que está chegando a um delírio completo. O terrorismo é absolutamente anônimo e universal. Há uma proposta de
que os islâmicos nascidos nos Estados Unidos, de famílias americanas, pudessem não ser escrutinados do ponto de vista da cidadania.
É a ideia de que mesmo os “oriundi” islâmicos podem, neste momento, ser objeto de risco. Estou muito impressionado com o fato
de que os Estados Unidos vêm, cada vez mais, contraditando a sua
histórica condição de país da imigração. Há um grande erro nesse
tipo de comportamento. Civilização é uma só! Civilização é a ação
da consciência sobre o processo histórico, determinando o seu controle pela tecnologia ou pelo poder. O mundo se objetiva, e dentro
dele há a história da civilização e da consciência. Não há muitas
civilizações. Há uma civilização! A tese básica é de que Khomeini,
no último momento, percebeu a farsa grotesca da modernização dos
países do império otomano. Kemal Atatürk9 conseguiu modernizar
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a nação, mas, depois disso, contrafazer o Ocidente virou realmente
grotesco. Toda a civilização islâmica, nessas áreas mais expostas à
modernização, se sentiu fraudada na sua identidade. Dentro dela, há
um inconsciente social que se cultiva: “Essa menininha que amanhã
estará beijando os filhos e vai explodir no ônibus não é uma comandada da Al Qaeda”.
A LATINIDADE DE SEGUNDA CLASSE

Não estamos em um cluster de civilizações. O que há é uma civilização que enfrenta o cluster das culturas. E, dentro da civilização
ocidental, há o cluster da cultura latina, exponencial nos Estados
Unidos. Um exemplo é a última legislação republicana sobre os mexicanos. Todo mexicano disposto a se nacionalizar terá de fazer um
juramento de que jamais lutará para que o espanhol seja uma segunda língua nacional americana. Em termos de cidadania, isso é
novo. Outro ponto: o indivíduo pode ser preso e considerado bandido
se não provar uma relação de emprego dentro dos Estados Unidos.
Além disso, é preciso provar relações de aculturação. É muito difícil
encontrar nos Estados Unidos um colégio dominantemente de língua espanhola. A aculturação tem de ser completa e total. Portanto,
dentro dessa hegemonia, não há multiculturalismo. Há reducionismo, e a quebra da noção da diferença é cada vez mais subversiva. Ou
seja, aí acaba a presunção da cidadania.
GUERRA DE RELIGIÕES

O rationale do Salão Oval assumiu uma hegemonia do Ocidente.
Quer dizer, o Ocidente é o que o Salão Oval tem efetivamente de
268

CANDIDO MENDES

defender. E não há mais a ideia da periferia, de um terceiro-mundismo. A periferia é afastada pela noção do mundo hegemônico. Consequentemente, o bárbaro desaparece dentro do mundo hegemônico.
A nação passa a ter inimigos! Isso tenderá a se transformar cada vez
mais em uma guerra de religiões. A América tem de identificar seu
inimigo; ele tem de ter um nome. Daí nasce a preocupação de que
o islamismo possa vir a ser a condição necessária para a inércia da
hegemonia. As hegemonias não reduzem os conflitos; esperam que
os alvos sejam nítidos e possam ser combatidos.
A ÚLTIMA RATIO OCIDENTAL

Há um outro tema diretamente conectado às dinâmicas da hegemonia, mas que não vem sendo tratado como deveria. Não se discute o poder de acumulação americano e a capacidade de controle dos setores público e privado. Ninguém mais quer saber qual a
poupança americana que financia o setor público. Ao mesmo tempo,
não há mais segurança fora do setor público. A posição de controle
do Estado é total. O futuro governo americano terá de saber, dentro
desses níveis atuais de trabalho, como se organizar para um novo
esquema de aposentadoria. A política de aposentadoria vai depender
muitíssimo de uma possibilidade de redistribuição de renda, que, por
sua vez, está condicionada ao controle exponencial do capital. Como
será possível essa política distributivista? Não o será por meio do
trabalho. Em vez de se redistribuir produtividade pela elevação dos
salários, vai se aumentar pela aposentadoria. Esse é um novo pacto,
que ainda não se sabe muito bem como poderá ser feito. De qualquer
maneira, este pacto está no eixo das dinâmicas da hegemonia.
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8. Relatório elaborado por James Baker, secretário de Estado norte-americano no governo
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DIREITO AO AVESSO
(OU NOTAS SOBRE UMA
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Fábio Konder Comparato
Jurista

Ao formulador, a fogueira. Às suas ideias, o index. Sente-se assim o
professor Fábio Konder Comparato, para quem os Torquemada e Ximenes
da inquisição política e jurídica se encontram entrincheirados nas medievais vielas da mídia, do Congresso, do Judiciário, das Forças Armadas – a
soma de forças oligárquicas que sustentam uma duplicidade institucional
que, segundo ele, sublinha a história brasileira. Como em “O Espelho”,
conto de Machado de Assis, há duas vestes distintas: uma indumentária de

271

NO CALOR DAS IDEIAS

gala, exibida com orgulho como comprovação de nosso caráter civilizado,
e outra natural, mais simples, mais cômoda e, por que não, mais perversa.
É disso que Comparato, passível de excomunhão, fala a seguir.
Não acho que as dissensões entre o Judiciário e o Legislativo
sejam profundas. Ambos os poderes partilham a mesma mentalidade
e seguem as mesmas práticas costumeiras. Mas a oligarquia brasileira não é homogênea. Existem interesses diversos e frequentemente
divergentes. Há, no entanto, um princípio constante na vida política
nacional: a conciliação. Nunca se chega às vias de fato. Mas os meios
de comunicação de massa sabem perfeitamente qual é a temperatura da opinião pública. Percebem que, com essa deterioração do sistema eleitoral, haverá um certo momento em que será necessário mudar. Não se pode manter o sistema sem mudar. Não existe sistema
eleitoral sem confiança. E como vocês viram, a confiança é mínima.
Então procuram de certa maneira encontrar soluções. Daí a própria
mídia faz a crítica aos políticos, que são membros do poder, tanto
do Executivo quanto do Legislativo. Os políticos são sensíveis a isso
porque se apegam aos seus cargos. Os meios de comunicação sabem
perfeitamente que há perigo no crescimento dessa desconfiança em
relação ao sistema político. Sabem perfeitamente que não vai durar
muito tempo. Mas quanto ao fundamental, manter a soberania com
poucos, estão absolutamente de acordo. Hoje a opinião básica dos
meios de comunicação de massa é a mesma. Quando eu era jovem,
muita gente dizia que era preciso ler vários jornais. Hoje todos os
grandes jornais do país têm o mesmo pensamento. E até mesmo o
estilo começa a ser igual para todos. Embora saibam que é preciso
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fazer mudanças, têm medo que a carga venha abaixo. Existe a velha
mentalidade popular de “cada um deve se pôr no seu lugar”.
PERSONA NON GRATA NA MÍDIA

Eu sou um homem marcado pelos meios de comunicação de
massa. Meu nome é absolutamente banido. Briguei com o Estadão
por uma causa muito nobre no começo dos anos 1970 do século XX.
Naquela época, o jornal publicou um artigo deprimente sobre um
padre francês meu amigo e eu usei o direito de resposta, via lei de
imprensa, que ainda não havia sido revogada pelo Supremo Tribunal
Federal. Entrei com uma ação judicial, ganhei, e eles foram obrigados a publicar. A partir dali nunca mais mencionaram o meu nome.
Na Folha de S. Paulo escrevi durante 30 anos, graças ao convite do
Octavio Frias, um sujeito muito interessante, que não tinha nada de
democrata, mas era muito inteligente. Ele gostava muito do que eu
escrevia e pediu ao filho (Otavio Frias Filho), de quem eu fui professor na Faculdade de Direito, para eu escrever regularmente no
jornal. Em fevereiro de 2009, escreveram um editorial afirmando
que o regime militar brasileiro foi uma “ditabranda”. Ninguém lê
editorial, exceto os editorialistas, mas no dia seguinte publicaram
uma carta de um senhor de Minas, muito ponderada, o qual se dizia
chocado com aquela qualificação. Afinal de contas, era um regime
que havia matado centenas e torturado milhares de pessoas. Quando
li aquilo, com meu descontrole siciliano, fiquei furioso. Mandei uma
carta dizendo que o autor daquele editorial e o diretor de redação
deviam pedir desculpas ao povo brasileiro. E de joelhos. Para minha
surpresa, eles publicaram minha carta. Como resposta, o diretor de
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redação se dirigia a mim e à professora Maria Victória Benevides,
que também se manifestara contra o editorial. Dizia: “Esses professores são cínicos e mentirosos, pois nunca atacaram regimes ditatoriais como o cubano”. Azar dele. Dois dias depois, o ombudsman
alertava o erro factual da resposta. Eu havia publicado uma carta
no jornal criticando o regime cubano. Mas ficou por isso. Ele reafirmou o que dissera e citou que abria as colunas do jornal para
esse professor. Falou como proprietário. Propus então uma ação em
juízo de danos morais e perdi em primeira instância. Recorri e agora
aguardo a decisão final.
A PLATEIA DESCONFIA

O que é perigoso na democracia brasileira é a falta de comunicação entre o povo e o poder. Numa democracia, o povo tem de se comunicar com os poderes. O verbo comunicar, na sua acepção original,
significa pôr em comum. E hoje, na sociedade de massas, imprensa,
rádio e televisão não fazem a comunicação. Fazem a informação ou
a deformação de mão única. Isto é um empecilho formidável à democracia. A democracia surgiu em Atenas, com a possibilidade de
livre palavra na Ágora. Eu bem sei que os cidadãos em Atenas eram
uma minoria, mas quando decidiam na Ágora, qualquer pessoa subia à tribuna. Todos tinham direito de palavra, fosse um marceneiro,
um comerciante ou um sapateiro. Tinham direito de falar e todos
eram obrigados a ouvir. No Brasil, como se fazem as eleições? Tudo
é organizado pelos meios de comunicação. As eleições só interessam
aos políticos. O povo não está minimamente interessado no processo
eleitoral. Mídia impressa, rádio e televisão estão nas mãos de quem?
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Dos oligarcas. O principal problema político de hoje é a existência do
oligopólio empresarial dos meios de comunicação de massa. Um oligopólio que, muitas vezes, se impõe ao governo e ao Judiciário. Os juízes têm muito medo da imprensa. Têm muito mais medo dos meios
de comunicação de massa do que das autoridades governamentais
e até dos militares. Eles encaram discutir até com o presidente da
República, mas querem ficar bem perante os donos dos órgãos de
comunicação. A organização da oligarquia é muito bem feita. Não
deixaram nada improvisado, então se permite que se faça um teatro
político. Ao povo, cabe ficar na plateia. E assim permanecerá enquanto for bem comportado, caso contrário será expulso do teatro.
Uma pesquisa do Ibope de 2009 perguntou à população se confiava
nos partidos políticos. As respostas são estas: “Muita confiança –
4%; Alguma confiança – 27%; Nenhuma confiança – 42%; Quase nenhuma confiança – 26%”. Portanto, um terço tem muita ou alguma
confiança, e 68% não confiam nos partidos. Sobre a confiança no
Congresso Nacional: “Muita confiança – 5%; Nenhuma ou quase nenhuma confiança – 61%”. Confiança nas eleições e no sistema eleitoral: “Muita confiança – 18%; Alguma confiança – 36%; Nenhuma ou
quase nenhuma confiança – 45%”. Na mesma pesquisa, “Qual dessas
características, em sua opinião, define melhor os atuais senadores
e deputados brasileiros: desonestos – 5%; insensíveis aos interesses
da população – 52%”. Essa é a percepção do povo.
CENSURA X AUTOCENSURA

Questionam-me sobre a regulação dos meios de comunicação e
o risco de isso se transformar numa tentativa autoritária de inter275
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ferência nas liberdades de expressão e pensamento. Essa discussão
faz parte da falsidade brasileira tradicional. A maior censura que se
exerce neste país é a autocensura, com pessoas que jamais são mencionadas na mídia impressa, no rádio e na televisão. Há assuntos
que nunca entram na pauta. No dia 30 de abril de 2009 o Supremo
Tribunal Federal julgou que a Lei de Imprensa de 1967 havia sido
revogada automaticamente, de pleno direito, pela entrada em vigor
da Constituição. No dia 29 de abril de 2010, ele julgou que a Lei de
Anistia não havia sido revogada com a entrada em vigor da Constituição, não obstante a Constituição dizer, no artigo 5º, inciso 43, que
a tortura é um crime inafiançável, insuscetível de graça e anistia.
Qualquer estudante de Direito sabe que as leis anteriores à Constituição só permanecem em vigor se não são contrárias ao texto da
Constituição. O mesmo tribunal teve essas duas decisões contraditórias. Daí vem a minha interpretação não muito agradável ao Poder
Judiciário. A revogação da Lei de Imprensa foi absolutamente favorável aos interesses do oligopólio empresarial, que domina os meios de
comunicação de massa. E a revogação da Lei de Anistia iria colocar o
Judiciário não só contra o estamento militar, como contra o governo
federal e o presidente da República, que na véspera da decisão no
Supremo Tribunal Federal, no dia 28 de abril de 2010, convidou todos
os ministros para jantar. E no jantar, ao que parece, só se discutiu
futebol. Eu ouvi de um ministro: “Você não imagina as pressões que
sofremos por parte do presidente da República e dos ministros”.
DUPLICIDADE, A HIPOCRISIA BRASILEIRA

No conto “O Espelho”, de Machado de Assis, o narrador afirma a
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seus ouvintes que cada um de nós possui duas almas. Uma exterior,
que exibimos aos outros, e pela qual nos julgamos a nós mesmos,
de fora para dentro. Outra interior, raramente exposta aos olhares
externos, com a qual julgamos o mundo e a nós mesmos. Algo de semelhante ocorre em matéria de ordenações jurídicas nacionais. Em
cada país há um direito oficial publicado, e há também um direito
não oficial, encoberto aos olhares do exterior, e que regula os fatos
atinentes à vida íntima da nação. Se observarmos o Brasil, reconheceremos que as Constituições promulgadas aqui têm essa característica. Essa duplicidade institucional corresponde às duas faces
do caráter nacional, e com elas conseguimos conviver sem grandes
percalços ao longo de nossa história. Acabo de ler o livro “Ditadura
e Repressão”, do brasilianista Anthony Pereira (professor do King’s
College London). Ele sustenta a tese de que o regime militar brasileiro foi muito diferente do argentino e do chileno porque aqui se
manteve uma legalidade formal e os tribunais continuaram a atuar
normalmente. A aparência era de estado de direito, mas não houve
a menor proteção judicial aos perseguidos e aos torturados. Houve
o assassínio de cerca de 300 pessoas. Quase mil foram torturados no
DOI-Codi em São Paulo. Em todo o Brasil foram 5 mil, por baixo. Os
abusos sexuais foram praticados sistematicamente. Enquanto isso,
a Argentina e o Chile, de acordo com o caráter hispânico, foram
muito mais diretos e sem disfarces. Em ambos os países, a Justiça foi
imediatamente afastada. No Chile, foram estabelecidos conselhos
de guerra, como se tratasse realmente de um campo de batalha. No
Brasil, porém, continuamos com uma aparência de Estado de Direito. Não havia habeas corpus, mas as pessoas recorriam ao Judiciário.
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No entanto, os militares ficaram absolutamente imunes. Esse é um
dos exemplos da duplicidade brasileira. Essa duplicidade é nossa
maior hipocrisia.
HORRORES EMBAIXO DO TAPETE

O que falta ao livro de Anthony Pereira é uma análise da oligarquia. Tradicionalmente, devido à colonização ibérica, os nossos regimes políticos são oligárquicos. Essas oligarquias foram muito mal
analisadas pelo marxismo, que simplificou a análise com base no
modelo europeu de ascensão da classe burguesa. As oligarquias latino-americanas são mais complexas, compostas de vários segmentos
sociais. Em primeiro lugar, é óbvio, o estamento militar. Segundo, os
proprietários rurais, que durante quatro séculos não tinham nenhuma mentalidade burguesa, não eram modernistas, mas senhores de
escravos. A Igreja Católica também sempre fez parte da oligarquia.
Distanciou-se um pouco durante o regime militar, mas voltou a fazer
parte. E, mais modestamente, os meios de comunicação de massa.
No campo estatal, todos os homens do poder – ou os “Donos do Poder”, como quer o Raymundo Faoro – fazem parte da oligarquia. E o
Judiciário é a parte mais importante da oligarquia no campo estatal.
A oligarquia não tolera juízes independentes. Tudo se pode admitir
de um juiz, e tem sido admitido. Até a corrupção. Mas nunca se pode
admitir uma independência em relação à organização oligárquica.
No Chile e na Argentina não há disfarces, ao contrário do Brasil.
Eles são diretos, francos, e a brutalidade não é escondida. Na Argentina, os quatro presidentes do regime militar estão na cadeia. E
no Brasil? Nada. Fazem questão de manter as coisas desse jeito até
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morrer o último torturador. Aí provavelmente vão abrir os arquivos.
O caso da escravidão é exemplar nesse aspecto. Fomos o último país
a abolir a escravidão no hemisfério ocidental; e qual foi uma das
primeiras medidas da República? A destruição de todos os arquivos
da escravidão. Isso faz parte do nosso caráter nacional. Nós nos recusamos em enxergar os horrores do passado. Preferimos manter
sempre aquela aparência de afabilidade, respeito, delicadeza.
ESCRAVIDÃO E TORTURA

A escravidão durou quatro séculos no Brasil. E foi só no fim do
século XIX que começou a aparecer o sentimento, entre os que formavam a camada do poder, de que a escravidão era, se não um crime, uma ofensa à dignidade da pessoa humana. A tortura foi abolida
pela Constituição de 1824, mas continuou assentada e difundida, não
só entre os escravos, mas também em relação ao povo pobre. Entre
os escravos havia vários instrumentos de tortura, alguns criados no
Brasil, como o tronco: dois pedaços de madeira que prendiam o corpo, com uma grande abertura em cima para a cabeça, duas aberturas do lado para os braços. Submetiam ao tronco quaisquer escravos,
até mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Havia também
máscaras de ferro. No conto “O Pai contra a Mãe”, Machado de Assis
se refere a “gentes nas oficinas de ferreiros, onde havia máscaras
para vender”. As máscaras de ferro eram destinadas aos escravos
beberrões. Machado dizia assim: com um só método evitavam-se dois
vícios. Tudo isso passou pelo nosso subconsciente, fazia parte dos
nossos costumes. Há dois anos o Ibope fez uma pesquisa na qual perguntava: você acha que uma pessoa suspeita de um crime na delega279

NO CALOR DAS IDEIAS

cia tem de apanhar? (Não disseram torturar). Entre os que ganham
até três salários mínimos, 19% responderam “sim”. Entre os que ganham acima de três salários mínimos, 42% disseram “sim, eles têm
de apanhar”. É porque não é da classe deles! Qual foi o grande erro
estratégico dos militares durante o regime ditatorial? Torturaram e
mataram gente da nossa classe. Se não tivessem feito isso, o regime
teria permanecido em vigor por mais tempo. A tortura era algo considerado absolutamente normal. Hoje é não somente um crime, mas
um crime contra a Humanidade. Mas no Brasil demoramos a entender isso. O brasileiro tem várias qualidades, mas o problema é que os
seus defeitos não aparecem na consciência do povo. Nós escondemos
os seus defeitos. O principal aspecto negativo da nossa personalidade
é a hipocrisia. Ou melhor, é o fato de nós não enxergarmos os nossos defeitos. O hipócrita sabe perfeitamente os seus defeitos – já se
disse que a hipocrisia é a homenagem que o vício faz à virtude. Mas
para a grande parte dos brasileiros os nossos vícios não são vícios.
Nós somos, por exemplo, considerados um povo brando, amável. Mas
a violência contra as mulheres é das mais difundidas. Pouca gente
sabe, porque raramente isso ultrapassa o âmbito doméstico. Só ultimamente é que as mulheres criaram coragem, venceram a sua vergonha e começaram a denunciar. Mas é muito comum essa pancadaria
dentro de casa. Mas não temos de ficar desesperados, nem mesmo
desanimados. O grande método de ação política é aquele que uma vez
foi dado pela Igreja Católica, quando ela não tinha medo da ação política: ver, julgar e agir. É o que temos de fazer. Procurar saídas. Não
devemos ter receio de reconhecer os nossos crimes, as nossas faltas.
Quem ensina os horrores da escravidão? Nenhuma escola pública.
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Como a tortura dos escravos veio à luz do dia? Quando esteve aqui no
Brasil a missão artística francesa, que começou a pintar os escravos
com os instrumentos de tortura. Sem isso tudo ficaria escondido.
CONSTITUIÇÃO CIDADÃ OU OLIGÁRQUICA?

A Constituição de 1988 foi um progresso. De modo geral, observando o curso da história, tenho de reconhecer que foi um progresso
ético, notadamente na parte de direitos e garantias fundamentais.
Mas ela não eliminou a tradicional duplicidade de nosso regime
jurídico. Os grupos oligárquicos fizeram isso como fachada, como
sempre fizeram no Brasil. A Constituição de 1824 nem mencionava a
escravidão. Ou seja, naquele tempo era para inglês ver. Agora é para
norte-americano ver. Como os oligarcas são muito mais inteligentes
do que pensamos – no dizer de Camões, eles são sagazes, astutos e
sábios em todo o dano –, puseram certas travas na Constituição de
1988. A principal: só o Congresso Nacional pode emendar a Constituição. Segunda: as leis, inclusive eleitorais, são votadas pelos próprios
interessados, os parlamentares. Terceira trava: o artigo 14 afirma
que são manifestações da soberania popular o sufrágio eleitoral, o
plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Mas os oligarcas também incluíram no artigo 49, inciso 15: só o Congresso Nacional pode
autorizar ou convocar plebiscitos e referendos. Em outras palavras,
o plebiscito e o referendo são manifestações do povo soberano. Os
parlamentares são mandatários do povo soberano. Portanto, o mandante, que somos nós, só tem autorização de se manifestar quando
o mandatário quiser. É a inversão da lógica. O procurador se situa
acima do mandante. Com base nisso, eles travaram a mudança do
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regime político. Por essa razão continua uma oligarquia firme e aparentemente inexpugnável. Não se pode mudar a Constituição, porque depende deles. Não se pode votar em plebiscitos e referendos,
porque depende dele. E o sistema político e eleitoral é regulado por
eles conforme os seus interesses. Isso é que precisa ser escancarado.
POVO? QUE POVO?

Copiamos o sistema representativo dos regimes burgueses da Europa Ocidental e dos Estados Unidos a partir do século XIX. Lá, eles
quiseram encobrir a oligarquia com aparência de regime democrático. A representação hoje, em quase todos os países do mundo, começa a ser questionada porque na prática não é simples delegação,
mas alienação de poderes. Se se tratasse realmente de representação, o povo não teria alienado aos representantes o poder de decidir. Por exemplo, em alguns casos, exigiria um referendo. Vota-se
uma lei, que depois é ratificada pelo povo. Outro ponto é que, se o
político foi eleito com determinadas promessas e não cumpriu coisa
alguma, tem de ser destituído pelo povo. Desde o começo do século
XX, os EUA têm o recall. Já são 19 unidades da federação americana
com esse mecanismo. Significa que não houve alienação de poderes.
O representante continua como mandatário, e tem de obedecer à
vontade do mandante. Ele não é dono do poder. É para esse caminho que temos de caminhar. Mas cheguei a esse fim de vida com
dois fracassos rotundos e sonoros. Trabalhei seis anos no Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela reforma política.
Fiz 12 projetos de lei e três propostas de emenda constitucional, enfatizando sobretudo a democracia direta ou participativa contra o
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regime oligárquico. Nenhuma dessas proposições chegou sequer
a ser votada na Comissão de Constituição e Justiça ou da Câmara
ou do Senado. Ficaram dormindo em berço esplêndido. O segundo
fracasso foi no caso da Anistia. Consegui que o Conselho Federal
aceitasse a propositura da ação de arguição de descumprimento de
preceito fundamental sobre a Lei de Anistia e perdi de 7 a 2 no Supremo Tribunal Federal. A OAB perdeu a ação, mas o Estado brasileiro
perdeu algo muito mais preciso: a sua credibilidade. No projeto que
apresentei em dezembro de 2004, plebiscitos e referendos são realizados a partir de uma dupla possibilidade de iniciativa: popular ou
de um terço de cada uma das casas do Congresso, o quórum exigido
para a instalação de comissões parlamentares de inquérito. Qual a
importância de a minoria tomar a iniciativa de requerer plebiscitos
e referendos? Reforça-se consideravelmente o poder das minorias
parlamentares. Se se discute uma questão espinhosa, polêmica, e
não se chega ao acordo, a minoria pode levantar a possibilidade de
consultar o povo. Não estamos de acordo? Muito bem, então vamos
consultar o soberano. Mas a nossa oligarquia, que é muito mais inteligente do que se pensa, percebeu que seria uma brecha imensa
na sua muralha protetora. Como todos sabem, nos EUA, sobretudo
na Califórnia, os referendos são realizados por iniciativa popular.
E a cada eleição há cinco, dez, 15 referendos sobre os mais variados
assuntos. E ninguém acha isso um escândalo. Lá realmente existe uma mentalidade democrática. Aqui nunca tivemos. Aqui temos
uma aparência democrática. Nossa mentalidade ainda é herdeira da
velha sociedade de senhores escravos.

283

NO CALOR DAS IDEIAS

MUDANÇA DE MENTALIDADES

Nós precisamos mudar a mentalidade, visão de mundo, preferências valorativas, preconceitos, tudo isso é como o subconsciente
coletivo. Cada um de nós tem o seu subconsciente, como Freud explicou e hoje todos admitem. A sociedade também tem o seu subconsciente. Ora, a mentalidade muda muito mais lentamente do que as
instituições. Nós podemos mudar radicalmente as Constituições. Em
1917, fez-se uma revolução comunista na Rússia. Mas a União Soviética não durou nem 80 anos. Esfacelada a União Soviética, a velha
mentalidade russa voltou à tona. O espírito capitalista tomou conta
de quase todo o pessoal colocado no nível mais alto da sociedade.
Muda-se a mentalidade não em leis, mas pela educação. Ora, como
se faz a educação na sociedade de massas de hoje? Ela não é feita
mais apenas e principalmente pelas instituições clássicas – a família, a escola, a Igreja – mas pelos meios de comunicação de massa. É
por isso que os oligarcas, muito mais inteligentes do que nós imaginamos, perceberam logo que o fundamental era tomar conta desses
canais de comunicação. Há 20 anos fundei uma escola de governo
para formar líderes políticos. Hoje estamos diante desse dilema. Decidimos começar a trabalhar na periferia. Em cima verificamos que
é impossível mudar. Só há uma saída: mudar embaixo, no povo. Todo
poder, por mais forte que seja, acaba se desfazendo sem a aprovação popular. É por isso que o governo chinês faz todos os esforços
do mundo para impedir a comunicação com o mundo exterior. Até
a internet é praticamente fechada. Busca assim a legitimidade do
poder. Um poder forte, militarmente coeso, caso seja rejeitado pela
maioria da opinião pública, já está com o pé na cova. Tenho a cer284
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teza de que a oligarquia vai ser destruída, mas não a curto nem a
médio prazos. É uma questão de gerações. O nosso trabalho nesse
particular é muito dificultado porque eles têm às mãos os meios de
comunicação de massa. É preciso ver se podemos trabalhar no plano da internet. Eu sou do tempo antigo, não sei como, mas acho
que há uma possibilidade grande aí. Tome, por exemplo, uma rede
social como o Facebook. São 60 milhões de aderentes (Atualmente,
no Brasil, ultrapassa os 100 milhões). Se fosse um país seria o terceiro maior do mundo. O povo de um modo geral não é de grande
sabedoria. O comum dos mortais tem as suas ignorâncias e seus
preconceitos, mas para superar isso é preciso discutir. As grandes
discussões políticas têm de ser feitas no nível do povo e não entre
os candidatos lá de cima que falam dos seus próprios interesses ou
dos interesses das suas classes e corporações. Se você me pergunta
se é ceticismo ou esperança, quero crer que é sensatez. Quando eu
era jovem todos acreditávamos na revolução. Hoje quase ninguém
acredita na revolução. Todos percebemos que a revolução pode mudar as instituições, mas não muda as mentalidades e os costumes.
A VELHA CONCILIAÇÃO

É o princípio da conciliação que explica a recusa em se julgar
os torturadores do passado. Muitos me perguntaram: por que razão
o Judiciário se recusa a voltar ao passado? É porque realmente,
naquela época, em 1979, houve um acordo das mal chamadas elites,
ou seja, o grupo oligárquico que tinha divergências no regime
militar, resolveu superar o regime militar, e a maneira de superar
foi essa, fazer anistia. Em março de 1945, Getulio Vargas, por pressão
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dos norte-americanos, resolveu baixar uma lei de anistia. Falava
em crimes políticos e conexos, exatamente a mesma expressão da
Lei da Anistia de 1979. Naquela época, não passou pela cabeça de
ninguém que a anistia abrangesse os assassinos e torturadores do
governo. Segundo a convicção unânime, eles não haviam cometido
crime algum. Estavam fora do Direito. Estavam acima das leis. Não
era preciso dizer, portanto, que estavam anistiados. Mas em 1979,
a pressão dos setores mais esclarecidos da opinião pública era no
sentido de que aqueles crimes cometidos nos porões do regime militar
tinham de ter punição. Foi por isso que os militares, preparando a
sua saída do poder, impuseram a Lei de Anistia. Ao contrário do
que disseram vários ministros do Supremo Tribunal Federal, a Lei
de Anistia não foi conseguida pela sociedade civil contra o regime
militar. Foi imposta pelo governo militar, que fez uma concessão à
sociedade civil. Os opositores políticos são anistiados, mas o fundamental é que os militares e civis – e a cumplicidade civil foi muito
grande, sobretudo dos banqueiros de São Paulo – estavam anistiados. Foi por isso que depois surgiu a discussão sobre a validade ou
não da Lei de Anistia perante a Constituição de 1988.
JUDICIÁRIO: UM DIA A CASA CAI

O Judiciário é inegavelmente o poder mais resistente à abertura,
ao controle, à fiscalização. Foi, até pouco tempo, um poder incontrolado. A Constituição de 1824 já previa uma ação popular contra juízes
de direito por peculato, concussão e suborno. Não sei se isso foi aplicado, acho que não, mas já havia a ideia de que o Judiciário, que não
é controlado pelos outros poderes, tem de ser controlado pelo povo.
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Tenho defendido – o que só faz aumentar o grau de irritação dos
juízes comigo – a criação de ouvidorias populares para acompanhar
os trabalhos do Judiciário. Não se tem ideia do grau de corrupção
dos tribunais. O dia em que o grande público tomar conhecimento
do nível de corrupção, a casa do Judiciário cai.

Depoimento a Luiz Cesar Faro e Rodrigo de Almeida | Edição 49, 2010
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Luiz Felipe d’Ávila
Cientista político

O liberalismo não floresce no Brasil na forma como deveríamos esperar que florescesse, assim como muitos liberais têm vergonha de dizer que pertencem à direita. A gênese desse problema está
no conceito que temos de Estado e sociedade. Aprendemos desde a
escola que o Estado centralizador, corporativista e patriarcal nos
salva da desordem social, protege-nos da ganância dos poderosos e
ampara os menos favorecidos, distribuindo favores, empregos e benesses. Mas há uma minoria que se opõe de maneira permanente a
essa visão de Estado. Essa minoria acredita que o Estado existe para
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preservar a liberdade, as leis e as instituições. Acredita que essas
instituições democráticas servem para limitar o poder do governo
e sua ingerência na sociedade. Há figuras históricas nessa linha,
como Joaquim Nabuco, Prudente de Moraes, Eugênio Gudin e Roberto Campos – pessoas que lutaram para preservar as liberdades
e limitar a interferência do Estado na vida da sociedade. Portanto,
a história do Brasil é marcada por um cabo de guerra permanente
entre os defensores das instituições democráticas e das liberdades e
o grupo majoritário, que defende o Estado centralizador, corporativista e patriarcal. No fundo, somos uma sociedade de mercado, mas
não uma sociedade liberal, no sentido de entendermos o mercado
como um lugar de pouso. A visão de Estado do brasileiro reflete um
pouco sua visão de mercado. O mercado é percebido quase como um
mal necessário, que precisa ser vigiado, regulado e tutelado. Sem a
intervenção do Estado no mercado, a ganância individual, a imoralidade do lucro e a exploração do trabalhador pelo empregador
produziriam uma sociedade muito injusta e desigual. Portanto, a
noção de mercado está intimamente ligada à noção de Estado. Essas
injustiças e distorções do mercado são denunciadas por todos os partidos e os políticos. E são “corrigidas” por meio de favores políticos
e medidas protecionistas, juros subsidiados, restrição à competição,
criação de monopólios estatais.
ARGUMENTOS PRÓ-MERCADO

O mal de toda a tese majoritária na sociedade brasileira é que
passamos a considerar o mercado um jogo de soma zero. Ou seja,
se um ganha é porque o outro está perdendo, quando não é bem
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assim. Não conseguimos entender o mercado como um jogo em que
todos podem ganhar. Quando constatamos que dois bilhões de pessoas saíram da pobreza nos últimos 20 anos é preciso lembrar que
esse é um jogo em que todos ganharam. É verdade que cresceu a
diferença da renda entre os ricos e pobres, mas a base da renda dos
mais pobres subiu bastante. Há no Brasil uma visão maniqueísta
do mercado. E esquecemos que uma das maiores virtudes do mercado liberal é que essa livre troca de ideias, de pessoas e de produtos constitui o motor do progresso, da competição, da inovação, do
crescimento econômico e também da democracia e das liberdades
individuais. Em 1820, o crescimento das potências mais ricas da
Europa e dos países mais pobres era de apenas quatro vezes o PIB.
Hoje é de 100 vezes. O raio de crescimento e de acúmulo acontece
quando as instituições são sólidas, e a intensa troca de ideia, pessoas e produtos geram progresso, competição e inovação. Entre 1820
e 2000, a população do mundo cresceu quase seis vezes, a média de
expectativa de vida dobrou, o crescimento da renda cresceu nove
vezes. De 1980 a 2000, o consumo das nações em desenvolvimento
cresceu duas vezes mais rápido do que o dos países ricos. O consumo chinês cresceu 10 vezes mais do que os países ricos. Ou seja,
todos estão ganhando nesse jogo de globalização e troca de ideias,
pessoas e produtos. Hoje, em qualquer favela brasileira é possível
ver produtos que no passado eram considerados de luxo. Uma das
âncoras da melhoria social e da distribuição de renda foi a queda
do preço ao consumidor dos produtos agrícolas. Isso ocorreu graças à inovação, à tecnologia, ao mercado. Em 1960, 82% das terras
agriculturáveis do mundo eram utilizadas para sustentar a popula290
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ção mundial. Hoje esse índice é de apenas 37%. Ou seja, houve um
ganho gigantesco de produtividade, fruto exatamente da inovação
tecnológica e da inovação dos mercados.
MAIS URBANIZADOS, MAIS LIBERAIS E MENOS ILUSÕES

As ideias liberais tenderão a ganhar força conforme crescer mais
e mais a população de classe média e a urbana. A urbanização e o
crescimento da classe média farão com que os valores liberais aflorem e se tornem cada vez mais simpáticos às pessoas. Uma sociedade
urbanizada e de classe média fará mais pessoas repudiarem valores
como o do Estado paternalista e corporativista. Elas vão começar a
sentir no bolso o quanto esse Estado custa caro. Aí venceremos as
três grandes ilusões nacionais. A primeira das ilusões é a de que o
Brasil pode continuar a crescer eternamente dependendo da poupança externa. Somos um Estado que consome quase 40% do PIB
nacional, temos uma Previdência Social que hoje já consome 12% do
PIB, não conseguimos criar a nossa poupança interna e, sem ela, não
conseguimos fazer os investimentos de infraestrutura necessários
para que a economia cresça de forma sustentável. A segunda ilusão
é a de que o Brasil pode crescer sem investir em capital humano. A
América Latina tem o menor índice de crescimento de produtividade. O Brasil gasta hoje com 3 milhões de aposentados mais do que
gasta com 37 milhões de crianças de 0 a 14 anos nas escolas. Outro
dado: 44% dos jovens até 14 anos pertencem a 25% das famílias mais
pobres do país. Metade dos jovens ainda não concluiu o ensino médio. Ou seja, não temos uma mão de obra preparada para enfrentar o mundo moderno. Por fim, a terceira ilusão é de que podemos
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crescer sem termos instituições democráticas fortes e confiáveis. Temos de desinflacionar o personalismo político e fortalecer a credibilidade das instituições para que elas se tornem responsáveis pelo
crescimento dos laços de confiança, credibilidade e previsibilidade,
três elementos fundamentais para assegurar a evolução natural do
sistema político e a capacidade de disseminar valores, princípios
e regras que regem a sociedade, aqueles que garantem os direitos
democráticos. É um longo e árduo caminho, não será fácil. Mas é
preciso começar esse experimento em favor dos princípios liberais
com exemplos, mostrando como o Brasil pode ter um ganho mais
eficaz se reduzirmos o peso do Estado e aumentarmos o dinamismo
da troca de ideias e produtos no mercado.
CONTRA O PERSONALISMO POLÍTICO

Temos de acreditar que, se não formos capazes de produzir políticas econômicas no jeito correto, jamais criaremos um ambiente
propício para criar uma real competição e crescimento sustentável
no Brasil. Se suspeitarmos do mercado, do livre comércio, da competição, da inovação e do lucro, sempre entenderemos, por exemplo,
que os impostos serão mecanismos destinados a corrigir distorções
e injustiças produzidas pelo mercado. Nunca faremos uma reforma tributária porque o problema dos impostos não se tratará de
uma questão econômica, e sim de redistribuição de justiça social
ou combate à desigualdade. Aí não funciona. É preciso admitir que
a dificuldade de inserção das ideias liberais na sociedade brasileira
foi ampliada pela associação do campo liberal a períodos autoritários. Mas mesmo no período de ditaduras, os líderes autoritários
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sempre tiveram medo de acabar com as instituições democráticas
e perder a legitimidade do poder. Eles tiveram de adequar as instituições como forma ou mecanismo de legitimar o poder pessoal.
Há um complicador presente hoje, que é o fato de o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ter tratado os interesses do partido, do governo
e do Estado como se fossem a mesma coisa. Esse foi o grande mal do
seu governo: a ausência de discernimento entre partido, governo,
Estado e ele próprio, como se o presidente da República fosse o único
e legítimo representante das aspirações e desejos da sociedade. O
personalismo político, quando cresce em figuras carismáticas como
Getulio Vargas e Lula, resulta no enfraquecimento das instituições.
O personalismo surge como uma forma de essas figuras dizerem que
resolvem os problemas que as instituições não conseguem resolver.
Nos últimos oito anos (2003-2010), infelizmente, houve retrocessos.
O aparelhamento do Estado, o enfraquecimento das agências reguladoras (que deveriam disciplinar o mercado), a politização de órgãos
absolutamente técnicos como o Ipea e a Embrapa, tudo isso é muito
ruim porque passamos a ter instituições mais fracas ou mais politizadas. Esse processo ajudou também a corroer a credibilidade de
instituições como o Congresso.
NEM DIREITA, NEM ESQUERDA, MAS AO CENTRO

Não basta que nós, liberais, tenhamos boas ideias. Não basta que
tenhamos alguns líderes capazes de vocalizá-las. Precisamos de partidos capazes de defender essas ideias e seduzir a sociedade. A questão
se concentra no seguinte dilema: se você quiser um partido grande e
competitivo, terá de encaixar tudo dentro dele. É o chamado partido293
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-ônibus. O partido tem de ter opiniões divergentes e visões distintas.
Não pode ter uma definição muito rígida de seus credos ideológicos,
caso contrário estará limitando o poder de atratividade do eleitorado.
Esse dilema não é um fenômeno apenas brasileiro, mas mundial. Os
partidos descobriram que, para se tornarem grandes e tomar o poder,
precisavam caminhar rumo ao centro. Fazendo um discurso centrista, um partido traria seus fiéis seguidores e sempre conseguiria roubar um pouco o voto dos outros partidos. Essa disputa pelo centro e
essa flexibilização para seduzir os dissidentes do outro lado parecem
a fórmula mágica para ganhar o poder. Isso significa duas coisas.
Primeiro, que os partidos não podem ser defensores de determinados
valores porque espantarão outros eleitores. Portanto, as candidaturas
centristas têm êxito no projeto eleitoral, mas, por outro lado, causam
descrédito nas instituições. Fazem o eleitor achar que não há diferenças entre o partido A ou B. Qual a diferença gritante entre o PSDB, o
PT, o DEM e o PMDB? É tudo a mesma coisa. Não se consegue discernir com clareza as grandes diferenças dos partidos, exceto por uma
ou outra coisa cosmética. Quando um partido decide assumir determinadas bandeiras, tem de estar preparado para lidar com perdas.
Mas essa perda será temporária. A longo prazo, essa convicção criará
certa homogeneidade da ação política, certa coerência. E essa coerência renderá votos futuros. Porém, como os partidos estão em crise, a
última coisa que desejam fazer é perder votos ou poder. Não conseguem fazer essa revisão de valores para resgatar sua essência e dali
começar a construir um novo discurso, uma nova plataforma, mesmo
sabendo que perderão determinados seguidores que não comungam
com suas crenças.
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RETARDANDO A MORTE DO PSDB E DO DEM

Partidos como DEM e PSDB estão fazendo hoje nada mais do que
retardar a própria morte. O PSDB precisa parar, rever o legado do
presidente Fernando Henrique Cardoso, assumir sua grande bandeira liberal e começar a construir sua plataforma a partir desse legado.
Se não fizer isso, apenas pode demorar mais um pouco, mas vai definhar. Com o DEM será a mesma coisa. Se não partir para uma defesa
de mercado, para uma filosofia liberal, em três eleições não existirá
mais. Ao hesitar em rever valores e posicionamento, estará retardando mais ou uma ou duas eleições. Mas vai morrer. E aqui voltamos à
questão do modelo de liderança. Lidar com a mudança de valores exige correr riscos, exige lidar com perdas. Mas são riscos e perdas momentâneos para um ganho futuro maior. O livro do Eduardo Giannetti,
“O Valor do Amanhã” (Companhia das Letras), mostra isso muito
bem, a enorme dificuldade que temos de abrir mão de ganhos imediatos em troca de ganhos futuros. Isso é vital para os partidos políticos brasileiros; caso contrário, tudo vai virar uma espécie de PMDB.
Incluindo o PT, que hoje se apresenta como se dois partidos fosse:
um pragmático, que se assemelha ao PSDB, ao DEM e ao PMDB e
está voltado para os programas de governo que dão voto e têm apelo
nacional; e outro partido ideológico, que defende ideias e valores
que já se provaram ultrapassados. O PT também aderiu à tese de que
flexibilizar sua visão ideológica é a saída para ganhar mais cadeiras
no Congresso e aumentar sua participação nos governos.
SEM ANTAGONISMO, DEMOCRACIA DÉBIL

A ausência de definição mais clara dos partidos, sobretudo a
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dificuldade de defender ideias liberais que têm o PSDB e o DEM,
provoca um assassinato da democracia. Acabando o antagonismo
político, acaba a democracia. Com um prejuízo adicional: temos um
sistema eleitoral incompatível com o sistema político. No presidencialismo é preciso ter muito clara a divisão constitucional entre
três poderes relativamente fortes, capazes de cobrar e fiscalizar o
outro. Quando temos o voto proporcional, como é o caso atual, e 17
partidos com representação no Congresso Nacional, há o evidente
enfraquecimento do Legislativo. De tal maneira que quem manda
na agenda do Legislativo é o Executivo. O Executivo constrói sua
coligação de modo a aprovar seus projetos e medidas. Alguns dizem
que se houver o voto distrital teremos um regime bipartidário. Mas
as eleições majoritárias brasileiras, no fundo, já são bipartidárias.
Dois partidos conseguem eleger o presidente da República. O maior
número de prefeituras e governos estaduais está nas mãos deles,
com um pouquinho de DEM, PMDB e PSB. Mas no Congresso há
essa multidão de partidos, um pluripartidarismo que enfraquece
a credibilidade do Congresso e dá “credibilidade” – assim mesmo,
entre aspas – ao Poder Executivo. Isso fortalece a imagem no Brasil de que quem resolve as coisas é o presidente, o governador e o
prefeito. Nunca o Legislativo. Esse processo reforça também a ideia
do personalismo político, que é algo contrário a tudo o que estamos
falando do liberalismo – o poder das instituições se sobrepondo ao
poder individual. Basta ver como é difícil convencer o Brasil a aprovar o voto distrital. As pessoas contra-argumentam com distritão,
com voto em lista fechada, com coisas que não têm nada a ver com
uma reforma voltada para fortalecer a credibilidade dos partidos e
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das instituições. Na lista fechada, por exemplo, a cúpula do partido
se tornará a oligarquia política que decidirá quem são os candidatos. O voto distrital é exatamente o oposto. Ele resgata o sentido de
cidadania. O eleitor saberá quem é o representante do seu distrito,
e aí, sim, poderá fiscalizar e cobrar o desempenho do seu candidato
de uma forma muito mais concreta, realista e de acordo com suas
aspirações. Não teremos uma sociedade liberal sem essa mudança
nos sistemas eleitoral e político.
BRASIL INSTITUCIONALMENTE PRIVILEGIADO

Apesar do retrocesso recente, com o personalismo sobre Lula e o
enfraquecimento das instituições democráticas, deve-se reconhecer
que as instituições brasileiras são muito sólidas. Elas aguentam desaforos temporários, o que não suportam é desaforos permanentes.
Somos uma sociedade privilegiada nesse sentido. Temos instituições
democráticas fortes, eleições periódicas e limpas, as liberdades de
expressão, econômica, política e religiosa se equiparam a grandes
democracias liberais, temos uma economia de mercado e respeitamos a propriedade privada. Esse é um privilégio de que gozam
somente 20% das nações do planeta. E o Brasil é uma delas. Estamos muito à frente em termos institucionais, de enraizamento de
princípios e valores democráticos e liberais do que qualquer outra
nação em desenvolvimento. Muito mais avançados, por exemplo, do
que China, Rússia e Índia. É um privilégio para um país que obteve
esse ganho graças ao trabalho dessa geração de grandes estadistas
– daqueles já citados a personagens como José Bonifácio ou, mais
recentemente, Ulysses Guimarães e Fernando Henrique Cardoso.
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O PAPEL DA LIDERANÇA

Quando falamos de mudança transformadora – que são mudanças de valores, crenças, atitudes, comportamento –, o papel da liderança política é fundamental. O nosso discurso de convencimento da
sociedade não pode se restringir a elementos como “choque de gestão”. Foi um tema importante, mas já está mais ou menos enraizada
na sociedade a ideia de que governos precisam de gestão eficiente.
Isso não basta, portanto. Precisamos de um choque de liderança.
O que nos define como pessoas são os valores, a nacionalidade, as
fronteiras do país, o time de futebol, a religião, a raça, o partido
a que pertencemos. Mudar o que nos define é muito complicado.
Os grandes líderes são aqueles que criam desconforto na sociedade,
correm riscos políticos para desafiar as pessoas a mudar de atitude,
a rever crenças, a repensar valores. São esses líderes que mobilizam
as pessoas em torno de uma visão que as ajuda a atingir um objetivo
comum. Existe três elementos muito importantes. Primeiro, a capacidade do líder de ter uma visão não só de mobilização e inspiração
das pessoas, mas encaixá-las e torná-las corresponsáveis em experimentos, a lidar com as incertezas e a imprevisibilidade. Afinal, não
sabemos como vamos emergir de um processo de mudança transformadora. E o que as pessoas buscam num líder é justamente a segurança, o conforto, a previsibilidade e a certeza. A diferença entre o
verdadeiro líder e o líder demagogo é que o último finge que oferece
o conforto, a segurança e a certeza, mesmo quando não tem certeza
ou segurança das coisas. O bom líder faz com que nos encaixemos
em experimentos e incertezas para superar as diferenças entre nossos valores e crenças e o que fazemos. Isso tem tudo a ver com a co298
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ragem, a visão, a determinação e a perseverança de um líder. Nelson
Mandela teve a enorme coragem e visão política para deixar que o
fim do apartheid se transformasse numa vingança dos negros contra os brancos, mas permitisse à África do Sul ter uma sociedade em
que ambas as raças pudessem viver pacificamente. Franklin Roosevelt deu seu exemplo ao educar a opinião pública norte-americana,
mostrando que os americanos teriam de se engajar de forma permanente na política externa, e não apenas os municiou com a ilusão de
que o isolacionismo era possível num mundo em que a responsabilidade havia se tornado global. Churchill, durante três anos, só tinha
más notícias a dar ao país, mas nunca iludiu os britânicos ao dizer
que seria uma tarefa fácil vencer a guerra, e conseguiu passar um
senso de realismo para as dificuldades e riscos necessários para a
democracia vencer o nazismo. Fernando Henrique Cardoso lembrou
que o povo tinha de aceitar voluntariamente os princípios do Plano
Real, o que era uma forma de compartilhar a responsabilidade do
risco. São formas diferentes de engajar as pessoas. São líderes que
não estavam preocupados apenas em satisfazer sua base partidária e
ajudaram a nação a fazer suas grandes transformações. Verdadeiros
líderes ajudam a sociedade a fazer a travessia do deserto de mudanças de valores e culturas. Para isso, correm muitos riscos.
O FUTURO DEPENDE DE OUTRAS FRENTES

O sucesso do Brasil é fruto da institucionalização de boas políticas públicas, especialmente nas áreas econômica e monetária. Não
há dúvida de que não teríamos chegado ao estágio que estamos hoje
se não tivéssemos 16 anos de continuidade de uma política econô299
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mica e monetária iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso
e preservada pelo governo Lula. Esse é o nosso grande trunfo. Mas
não conseguimos institucionalizar mudanças em outras áreas vitais.
Por exemplo, não conseguimos transformar a educação de qualidade numa grande bandeira nacional, capaz de mudar radicalmente a
qualidade da educação e da formação de mão de obra. Ainda estamos muito atrás no conhecimento. Não podemos criar a ilusão de
que o Brasil continuará repetindo o sucesso dos últimos 15 ou 20
anos somente lidando com as questões econômicas e monetárias.
Não ocorrerá. Precisamos melhorar nas outras frentes importantíssimas, como é a formação do capital humano, o fortalecimento
das instituições, a melhor definição dos marcos regulatórios, uma
Justiça mais ágil, uma maior abertura de mercado, as reformas tributária e previdenciária. Temos, portanto, uma longa agenda a ser
cumprida para que possamos crescer num patamar mais acelerado
do que o atual. Hoje entramos num ponto muito preocupante de comodismo. O Brasil parece satisfeito de crescer a uma taxa de 4% ou
5% ao ano, ter a taxa de juros mais elevada do mundo, não ter poupança interna e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Isso terá um
enorme impacto nas gerações futuras. O Brasil precisa crescer num
ritmo mais acelerado e sustentável. E para fazer isso precisa fazer
reformas. Precisa resolver o problema crônico do Estado brasileiro,
que é ser fraco onde deveria ser forte e forte onde deveria ser fraco.
E fazer tais mudanças significa lidar com questões impopulares e
difíceis, mas que precisam ser tratadas da mesma forma como tratamos a questão econômica e monetária. Vejo um futuro promissor
para o Brasil se continuarmos tendo uma sociedade mobilizada em
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torno de mudanças importantes a serem feitas. A sociedade brasileira está cada vez mais resgatando um espírito cívico, que foi importantíssimo na época do combate à ditadura, e esse espírito cívico
é fundamental para continuar pressionando os políticos a fazer as
reformas de fortalecimento do liberalismo que precisamos fazer.

Depoimento a Rodrigo de Almeida | Edição 52, 2011
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Existem diversas maneiras de pensar o Brasil. Mas entre os
letreiros de maior destaque, aqueles avisos iluminados a indicar-nos
certos percursos, há, em especial, duas formas mais consistentes reveladas em nossa história. Ambas dizem respeito a uma maneira de
encarar o problema do atraso da sociedade brasileira, ou, como se
dizia antigamente, o retardo do Brasil no concerto das nações. Ou
ainda o subdesenvolvimento, a emergência, a barbárie – todos dife302
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rentes nomes e expressões, apresentados em diferentes épocas, mas
destinados a designar o mesmo problema: o nosso atraso. Essas duas
visões oferecem distintos diagnósticos para explicar o retardo da
sociedade brasileira e, por conseguinte, prescrevem dois diferentes
remédios. Uma dissonância e uma dualidade essenciais de discursos no âmbito político, que reverberam no campo acadêmico, ou o
contrário. Essas duas formas de pensar o Brasil são os saquaremas
e luzias. Elas nos são úteis para apresentar e analisar as raízes do
desconforto com o Brasil que uma parte considerável do nosso pensamento social e político revela. Entender esse desconforto exige
olhar para a história.
“Saquarema” é a denominação dada aos conservadores do Império. “Luzia” é o apelido dedicado aos liberais da época. Chamavam-se
assim por duas razões. Saquarema era o nome do município do Rio
onde um dos líderes conservadores, o Visconde de Itaboraí, tinha
uma fazenda. Ali o grupo se reunia com frequência. Luzia era uma
referência a uma pequena cidade de Minas Gerais, Santa Luzia, onde
ocorreu a maior derrota dos liberais nas revoltas de 1842. Essa percepção de que existem dois discursos no pensamento social e político brasileiro foi primeiro detectada por Oliveira Viana em 1924,
quando escreveu um texto muito famoso, intitulado “O idealismo
da Constituição”, que ganhou mais duas edições, ampliadas. Ele voltaria ao assunto em 1949, ao publicar o livro “Instituições políticas
brasileiras”. Os saquaremas, conservadores, defendiam a centralização do poder; os luzias, liberais, pregavam a monarquia federativa,
opondo-se ao Poder Moderador e ao Senado vitalício, dominado pelos conservadores.
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O diagnóstico saquarema informa: somos um país enorme, sem
meios de comunicação, com povoamento inorgânico e população
profundamente decaída do ponto de vista da instituição, da riqueza,
da falta de saneamento básico. Com isso, chega-se à conclusão categórica de que não temos nação. Com um Estado muito fraco desde
sempre, o país ficou nas mãos dos grandes proprietários rurais, os
mandões, os senhores feudais, homens que mantêm a população subalternizada e dependente. Esse senhor feudal se pensa cidadão e,
quando diz que precisamos de democracia ou que precisamos de que
o Estado dê voz à sociedade civil, significa que precisamos de democracia “para ele”. O senhor feudal se considera a própria sociedade
civil. Esta seria a parte esclarecida da população. No diagnóstico
saquarema, como temos sociedade mas não uma nação, é impossível
esperar que a própria elite crie a nação. Afinal, ela só pensa em si
e nos seus familiares. Não tem virtude pública. É preciso, portanto,
uma elite instalada no coração do Estado, que, de cima para baixo,
seja capaz de reformar essa sociedade.
Essa nova elite vai remodelar a sociedade e elevá-la, mas, para
tanto, tem de enfrentar os mandões, os senhores feudais, os proprietários de terra que se pensam os únicos cidadãos, que reivindicam
para si a condição de sociedade civil. Esses proprietários de terra
são, no fundo, uma meia dúzia de egoístas, afirma o diagnóstico
saquarema. Não é possível criar uma sociedade de baixo para cima,
mas o seu inverso, através do Estado. Afinal, a ordem de baixo para
cima é um pântano; resultará em guerra civil e atraso ainda maior. A
obsessão saquarema é a unidade territorial. Esta tem de ser garantida por um Estado forte; não um Estado qualquer, não um Estado pro304
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víncia, mas um Estado nacional. Essa ordem não pode ser construída
pelos grandes proprietários de terra, pois a identidade destes é local.
Eles não têm sentimento de nação ou unidade nacional. Por isso, o
Estado – forte e centralizado – é a solução. Os saquaremas observam
o exemplo da Europa e lembram que os Estados-nação foram criados
no tempo do Absolutismo por meio da centralização, sem a qual não
há como fazer valer a Constituição. E sem Constituição, não há liberdade. Não é possível tornar efetivos os dispositivos legais se o Estado
não estiver presente no conjunto do país. A centralização, portanto,
não significa opressão. Significa liberdade, ordem e unidade.
REVOLUÇÃO PELO ALTO COM UMA MONARQUIA CENTRALIZADA

Convém recuar mais um pouco. Na América Latina, a necessidade de criar repúblicas ou países independentes, no contexto de
uma sociedade muito mais atrasada do que a europeia, fez com que
ganhasse corpo a ideia do despotismo ilustrado como ideologia de
construção nacional. No século XVIII, países como Portugal, Espanha e Prússia haviam percebido que algo ocorrera com França e Inglaterra. Estes estavam muito mais à frente, tinham exércitos muito maiores, suas economias apareciam muito mais desenvolvidas.
Aqueles começaram a se preocupar com os meios de resolver seu
atraso. Perceberam que cabia ao Estado enfrentar os senhores feudais e a Igreja. Pensemos, então, no Marquês de Pombal em Portugal; em Frederico, o Grande, na Prússia; em Catarina na Rússia. São
todos exemplos de despotismo ilustrado. Voltaire, o grande arauto
iluminista do despotismo ilustrado, dizia: um bom rei é a melhor
coisa que um céu pode dar ao país. O rei ilustrado, claro, orientado
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pelo bem comum, eliminará o poder da Igreja e da grande propriedade rural para modernizar o país. O despotismo ilustrado é a primeira manifestação, fora do Brasil, do que Wanderley Guilherme
dos Santos chamou de autoritarismo instrumental. É um discurso
de modernização de países periféricos que se acreditam atrasados.
Uma revolução pelo alto.
Quando a América ibérica se tornou independente, o grande debate começou: monarquia ou república? Ocorreu então um fenômeno curioso. A independência dos países foi feita em nome da liberdade. A liberdade, por sua vez, estava associada à descentralização.
Os patriotas eram todos pertencentes às camadas dirigentes, às
elites sociais. Mas havia um problema. Quando, metaforicamente,
cortou-se a cabeça do rei da Espanha, e as oligarquias se libertaram
dos espanhóis, elas se olharam e se perguntaram: quem mandará a
partir de agora? Todas as oligarquias reivindicaram o posto. E começou a guerra civil. Afinal, não havia mais a autoridade legítima
que mantinha o centro e a unidade. Eis a desgraça: no dia seguinte
ao movimento de independência, feito em nome da liberdade, esses
países foram obrigados a construir Estados em nome da ordem, e
passaram a restringir essa mesma liberdade. Percebeu-se que era
preciso granjear a ordem pública em torno de uma autoridade vista como legítima, que detivesse o monopólio dos meios de coerção,
para usar os termos de Weber. Obrigatoriamente foi preciso dar a
marcha a ré.
No processo de independência brasileiro, quase todos os estados
se dividiam entre as correntes liberais, que desejavam o modelo
americano, de república federativa, e os conservadores, que prefe306
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riam centralização e unidade. Luzia e saquarema foi a nossa maneira de ver o problema, mas a mesma questão foi enfrentada pelos
nossos vizinhos latino-americanos. Argentina, México e Chile tiveram a mesma discussão. Por exemplo, no Chile, os conservadores
eram chamados pelucones, alusão ao anacrônico uso de perucas [peluca, em castelhano]. Os liberais, pipiolos [inexperientes]. Em outras
palavras, depois da independência, em todos os países apareceu o
problema da construção da ordem. No Brasil, porém, houve um feliz
acidente com o fato de o príncipe regente estar aqui. Não houve a
independência sem quebra da ordem legítima. Não houve guerra
civil, cisão ou separatismo. Isso ocorreria mais tarde, quando a oligarquia tomaria conta do poder, com o imperador ainda pequeno. É
quando surgem as revoltas, justamente quando a figura do governo
antes legítimo desapareceu.
O Brasil se tornou um caso único na América, porque teve aqui
um protótipo de burocracia estatal, que nenhum país hispano-americano teve. Ao retornar para Portugal, D. João não só deixou o
príncipe, como foram promovidos todos aqueles que compunham o
segundo escalão do seu ministério. E praticamente todos eram brasileiros. Haviam estudado em Coimbra e achavam importante manter
os vínculos com Portugal, pois um Reino Unido a Portugal significava manter os vínculos também com a Europa e, portanto, com a
civilização. Na época, não havia nenhum segmento social, fora da
burocracia, que conseguisse ver o país como uma unidade. Sua cidade era sua pátria, depois vinha sua província e, em seguida, a
condição de português-americano. Ninguém tinha a identidade de
brasileiro. Brasil era simplesmente um nome genérico que designa307
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va o conjunto de possessões de Portugal na América. Um oligarca cearense de 1820, se queria independência, liberalismo e Constituição,
estava pensando em ficar com Portugal, mas garantindo autonomia
à província, ou ficar independente de Portugal, mas com a mesma
autonomia. De um jeito ou de outro, pensava em se governar. Não
havia nas elites locais um sentimento de que aquele conjunto de
possessões portuguesas na América pudesse se tornar uma entidade
política por si mesma. Ou era português ou era cearense, fluminense, paulista, rio-grandense, mineiro. Existe, nesse campo, uma grande mitificação. A Inconfidência Mineira, por exemplo, não desejava
emancipar o Brasil, e sim Minas Gerais. Quem quisesse, viesse junto
com os mineiros.
A burocracia, no entanto, via o Império português como uma coisa
só, unido em torno da dinastia de Bragança. Angola, Moçambique,
Brasil, Portugal, Algarves, tudo isso representava a mesma unidade.
Havia uma hierarquia, claro, mas de alguma maneira esses burocratas luso-brasileiros – todos mais ou menos discípulos de Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, sobrinho do Marquês de
Pombal e ministro de D. João – viam o Brasil e o Império como uma
unidade. Eram reformistas, defendiam a Coroa, mas lembravam que
a Coroa não faria o que quisesse; não se tratava de absolutismo ou
despotismo, mas de um despotismo ilustrado. Isso significava que o
rei seguiria as recomendações de um conjunto de intelectuais, conhecedores das leis da Natureza e imbuídos da razão. Não era a monarquia como o primado dos caprichos. Essa burocracia conseguia
enxergar o bem comum, eles acreditavam. Abaixo da Coroa estavam
as facções, os interesses privados, os egoísmos de toda ordem. So308
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mente a Coroa, que estava no alto, no centro, no Estado, conseguia
ver o bem comum. Não havia, portanto, uma associação imediata e
clara entre pensar a monarquia e centralização com o autoritarismo,
o absolutismo e a ditadura. O governo poderia ser autoritário ou não.
Quando a independência se tornou irreversível, essa burocracia
luso-brasileira, chefiada por José Bonifácio – um ilustrado, membro
da Academia de Ciências de Lisboa, um típico iluminista –, reconheceu a conveniência de entrar na ordem constitucional, instituir um
Estado liberal, ter uma Constituição, separação de poderes, declaração de direitos civis e governo representativo. Mas a burocracia
percebeu, de maneira muito lúcida, que no Brasil não havia sociedade, mas apenas uma população e um conjunto de territórios. Um
terço do país era formado por escravos, bárbaros, iletrados. Na visão
desses burocratas, a grande lavoura só pensava em seus lucros e,
por isso mesmo, queria manter a escravidão. Para os burocratas, o
político prevaleceria sobre o econômico. O Estado, portanto, teria de
moldar a sociedade. Reside aí uma curiosidade: no liberalismo clássico ocorre o oposto; a sociedade cria o Estado. No Brasil, não. Aqui a
sociedade não existia e, portanto, era necessário inverter o processo,
daí o despotismo ilustrado, dentro do quadro constitucional. Não
que a realidade seja pior do que a teoria, mas o que tínhamos era de
responder aos problemas existentes aqui.
Um texto de José Bonifácio deixa isso muito claro. Mostra que o
governo tem de ser uno, centralizado e enérgico, com muito poder
para enfrentar as dificuldades que serão impostas pelas elites, pelos
interesses privados ou pela natureza. Ressalta também a importância da burocracia, braço da Coroa e do Estado. Diz ele:
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“Do que é necessário, pois? Precisa-se o quanto antes de uma boa
administração, única e enérgica. Precisa-se de novos regulamentos, assim gerais como particulares, acomodados às circunstâncias
do Estado e às localidades particulares de cada distrito, em que se
aproveitem as boas ideias antigas e se corrijam as más por outras
menores, fundadas em princípios científicos e na experiência dos
séculos, cuja execução seja acometida somente a uma diretoria única e poderosa, que dirija e vigie com a mais sisuda atenção sobre os
administradores particulares, que se devam conservar, e sobre os
novos que se devam criar. Só assim se realizarão os magnânimos
desejos de nossos príncipes, sem desgraçar os empates, as rivalidades e as oposições; só assim haverá economia e responsabilidade; só
assim finalmente, com o andar do tempo, haverá oficiais instruídos
e capazes, que obrando debaixo de princípios certos e harmônicos
hajam de tirar ramos tão importantes do abatimento e da miséria
em que ora jazem, e de os aproximar gradualmente do ideal de perfeição que devem ter. Permita o Céu que o bom príncipe, que como
pai nos governa, livre dos cuidados da guerra, possa dar a esse mal
o remédio de que tanto se precisa.”
Quando veio a independência, os burocratas reconheceram a necessidade de acompanhar o movimento do mundo – ter um Estado
liberal, representativo, com separação de poderes e declaração de
direitos – mas, como já foi dito, percebem que no Brasil não há sociedade. Caberia ao Estado criá-la. Acham que o Brasil é muito decaído.
A única coisa grande que tem é o seu território. Ou seja, perderá seu
território se não houver ordem e centralização na capital. É como se
fôssemos um analfabeto, barrigudo, comedor de farinha que herda310
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rá uma gigantesca fazenda aos 18 anos de idade. É preciso cuidar da
fazenda, pois a única garantia de futuro glorioso está no território
da Natureza. Porém, se a Natureza é grande, o homem é pequeno.
Por isso, o Estado tem de ser forte, centralizado e atuante. Daí, para
essa burocracia luso-brasileira, era fundamental atacar o problema
da escravidão. Não à toa José Bonifácio defende a abolição do tráfico
e a escravidão tanto quanto possível, imigração em massa, proteção
dos índios e mistura das raças destinada a criar uma outra, como
resultado do cruzamento de todas elas. Diz ele: “Introduzir brancos e
mulatos para ligar os interesses recíprocos com a nossa gente e fazer
deles todos um só corpo da nação, mais forte, instruída e empreendedora.” Essa era a ideia. Ele entra no campo dos direitos, fazendo
uma espécie de CLT dos escravos. Para açoitá-los, por exemplo, era
preciso ser em público, diante de uma autoridade pública. No fundo, quer acabar com o privatismo. O Estado tem de crescer para
implantar a ordem e a civilização. Sem um Estado nacional uno e
centralizado, não há liberdade.
A ESQUERDA CONSERVADORA, DIREITA PROGRESSISTA

Os adversários de José Bonifácio são aqueles que anacronicamente chamo de luzias. (Anacronicamente porque este nome não existe
ainda nesse momento.) Os luzias pensam o contrário dos saquaremas. Segundo eles, existia, sim, sociedade civil. Essa sociedade civil
é composta por eles próprios – a elite. Ela é forte, brava, corajosa, virtuosa. O Estado, por sua vez, não pode ter autonomia, e sim um leal
servidor, representante dos interesses da sociedade. Do contrário,
não há liberdade, mas autoritarismo e ditadura – despotismo, como
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se dizia. Dando nome aos bois luzias: Gonçalves Ledo, no Rio; Diogo
Antonio Feijó, em São Paulo; Frei Caneca, em Pernambuco. Para eles,
o Estado precisa corresponder fielmente aos desígnios da sociedade
(a grande propriedade rural). São também federalistas. Não veem
utilidade em se criar um Estado constitucional liberal que não lhes
conceda autonomia provincial.
Não havia nos luzias uma associação muito forte entre república e federalismo. O ideal republicano era muito fraco. Tornaram-se
eventualmente republicanos somente depois de perderem a esperança de uma monarquia federalista. Na história do Império, até 1870,
não há projeto de República unitária. São todos separatistas. O ideal
republicano apareceu como reação à centralização, mas eles não eram
federalistas por serem antimonárquicos. O problema, para eles, não
estava na monarquia, mas na centralização. Tinham receio da República, imaginando que, com ela, chegaria também a insurreição dos
escravos. Ou seja, queriam a república restrita ao âmbito da elite. Com
a democracia, a mesma coisa. Eles achavam que, se falassem muito
em liberdade, democracia ou república, isso começaria a vazar para
os setores subalternos, por isso preferiam uma monarquia descentralizada, ou uma monarquia federativa. Seria mais seguro. Ao mesmo
tempo, eram orientados pelo ideal americano, diferentemente dos saquaremas. O ideal americano, é claro, era o do progresso baseado no
crescimento econômico, no primado da sociedade sobre o Estado, da
economia sobre o político. Era o ideal do liberalismo clássico, mas que
naquele momento se revelava no Brasil profundamente oligárquico.
Eis o traço brasileiro singular no Primeiro Reinado, se comparado com a Europa. Entre os europeus havia o liberalismo, e também
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o setor de direita, que eram os senhores feudais de verdade – aqueles com vínculos hereditários sobre a terra. Do lado esquerdo, uma
grande população urbana – cerca de 20% da Europa Ocidental já
eram urbanizados. No meio disso havia as classes altas das cidades,
atingidas pelo liberalismo: profissionais liberais e altos burocratas
do Estado. No Brasil era diferente. Havia os grandes proprietários
rurais e quase não havia cidades. Mas essa grande propriedade rural não era feudal. Ao mesmo tempo, havia uma burocracia, aquela
que D. João deixou aqui. Essa propriedade rural se pensava como
a classe urbana na Europa. Uma “burguesia”. Em outras palavras,
o discurso era liberal, mas a prática, necessariamente oligárquica.
O ideal era moderno, mas a prática era atrasada. Queriam uma
nação de senhores. Ao mesmo tempo, os atrasados feudais, para
eles, eram os burocratas, os altos funcionários públicos. E estes não
eram senhores feudais; muitos deles nem donos de terra eram. Na
Europa, a direita conservadora estava no campo feudal. No Brasil,
não. E o pessoal da burocracia era obrigado a ser progressista. Em
outras palavras, em relação à Europa, tínhamos uma “esquerda”
liberal que tendia a ser mais conservadora e uma direita que tendia
a ser mais progressista. Isso explica por que na nossa história não
houve muitos radicalismos. Simplesmente nunca houve segmento social interessado no radicalismo. Resultado: aquilo que parece
mais moderno é mais atrasado, e o que parece mais atrasado é mais
moderno. Por essa razão, quem passou todas as leis de abolição dos
escravos foram os conservadores. Não quero dizer que os nossos
conservadores são mais progressistas dos que os liberais, mas certamente há algo estranho aí.
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Como afirmei, a burocracia luso-brasileira veiculou o discurso
do despotismo ilustrado, que depois seria constitucionalizado e se
tornaria o principal discurso conservador do Segundo Reinado. Anacronicamente estou chamando de saquarema o apelido do Partido
Conservador fundado em 1837. Como os luzias, transformo-os em
categorias universais, para tentar designar um tipo de ideologia política brasileira, que não é conservadora em si mesma, mas aquela que tem o diagnóstico da sociedade como decaída, que pensa na
necessidade de formar um Estado forte, atuante, intervencionista e
centralizado. A isso chamamos de saquaremas.
DIFERENTES NOMES PARA UMA MESMA CATEGORIA

Como afirmei, a percepção de que existem duas maneiras diferentes de pensar o Brasil foi primeiro sentida por Oliveira Viana.
O que chamo de saquarema, ele chamou de idealistas orgânicos. Os
luzias, Oliveira Viana classificou de idealistas utópicos. Essa dicotomia foi reiterada depois no Instituto Superior de Estudos Brasileiros
(Iseb), nas décadas de 1950 e 1960, por Guerreiro Ramos. A ideia é a
mesma: a convicção de que o outro lado – os luzias – é americanista,
gosta de importações e rejeita aproveitar a tradição nacional, que é
sempre autoritária, atrasada, ibérica. Essa mesma divisão será reiterada por Raymundo Faoro, para quem havia no Brasil um liberalismo que não se realiza, uma tradição ibérica que vem do tempo de
D. João e um estamento burocrático. Ideia trabalhada também por
Wanderley Guilherme dos Santos, que do ponto de vista acadêmico
foi quem, na minha visão, melhor delineou a divisão nos estudos sobre a práxis liberal. Ele os dividiu entre autoritarismo instrumental
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e liberal doutrinários. Bolívar Lamounier trabalhou o tema na análise do pensamento autoritário. Luiz Werneck Vianna falou em iberistas e americanistas. Gildo Marçal Brandão retomou as categorias
de Oliveira Viana, chamando-os de idealistas orgânicos e idealistas
constitucionais. O problema dessas categorizações é que ou as palavras empregadas suscitam problemas ou dão asas à discussão ou são
impregnadas de valor. Esses acadêmicos que mencionei – e não só
eles – também são saquaremas ou luzias. No fundo, identificam-se
com um lado ou com o outro, mal disfarçadamente.
Por que saquaremas e luzias e não outras terminologias? Autoritarismo instrumental, a melhor delas, será atacada porque há autores que não são autoritários. Entendo o que Wanderley Guilherme
quis dizer: aquilo que era considerado autoritário em 1974/1975,
quando ele estava escrevendo; qualquer coisa que não fosse claramente uma democracia, como EUA, Inglaterra e França, era autoritária. Werneck Vianna fala em iberismo ou americanismo, mas no
Império havia muita gente defendendo a monarquia constitucional
inglesa, o que eliminaria o enquadramento no americanismo. Teríamos de recorrer a uma via anglo-saxã, que é tipicamente um
interesse do luzia. Já iberismo é questionável porque pressupõe que
nosso problema está no atraso ibérico, caindo numa linha seguida
por Raymundo Faoro: uma herança maldita, que vem da colonização portuguesa. Este é outro tema luzia, a crença de que o atraso
do Brasil vem dessa herança maldita deixada pelo Estado português – um Estado intervencionista, sufocante, fiscalista, com seu
exército de burocratas parasitários. Isso está em “Donos do Poder”,
de Raymundo Faoro, mas não se originou nele. Vem de Diogo Feijó,
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Tavares Bastos – o grande liberal doutrinário, o grande luzia do
Império – e Campos Sales.
DESCONFORTOS DIFERENTES

Os saquaremas têm uma espécie de epistemologia: antes de
procurar alterar a realidade e promover reformas institucionais, é
preciso conhecer a realidade nacional, olhar para o país e fazer as
adaptações do que se deseja importar. É um argumento tipicamente
saquarema, ou, se quiser, autoritário instrumental, ou idealista orgânico, ou iberista. O luzia, não. O luzia sustenta que, se você adaptar determinada instituição, estará deformando-a, e as ideias ficam
fora do lugar – para usar a expressão de Roberto Schwartz, um luzia
de esquerda. Para evitar a deformação e a corrupção, é preciso fazer o transplante perfeito. Esse tipo de visão está em Ruy Barbosa e
Tavares Bastos: convém fazer um transplante perfeito das instituições democráticas liberais estrangeiras. O incrível é que – em algum
momento teríamos de chegar à USP – a série de discussões entre
Guerreiro Ramos, do Iseb, e Florestan Fernandes, da USP, sobre o
modo de institucionalização da sociologia no Brasil seguirá os mesmos termos. O primeiro afirma que há uma tradição nacional a ser
seguida; cada país tem a sua. Relativiza a ideia de ciência social e seu
universalismo. Lembra que é preciso aproveitar as discussões feitas
preteritamente para criar uma ciência social brasileira. Florestan
Fernandes pensa o inverso. Diz que é preciso fazer um transplante
perfeito das instituições, justamente o plano seguido pela USP. Daí
a frase meio debochada dita por Michel Foucault, quando esteve no
Brasil certa época: “A USP é um departamento francês de ultramar.”
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Muita gente achou aquilo um elogio, mas ele quis dizer que a USP
era uma cópia de uma universidade francesa de província. Não quero dizer que a USP seja isso, mas transparecem aí essas diferenças de
ver o Brasil, fazer o diagnóstico da sociedade brasileira e prescrever
os seus remédios. Isso nada tem com ser de direita e esquerda.
Se há, porém, um elemento invariável no pensamento político
brasileiro é essa divisão genérica entre saquaremas e luzias. Nessa
divisão, o desconforto com o Brasil é geral. Trata-se de um desconforto percebido nos dois lados e resulta da percepção do atraso do
país. Ambos sabem que o Brasil é periférico. Atrasado, periférico
e doente. A diferença é que o saquarema exibe o desconforto, mas
tem uma visão mais nacionalista, acha que é menos universalista na
proposição dos remédios e sustenta que cada país tem sua tradição,
seu jeito de ser. Em suma, acredita que é possível resolver o problema do atraso sem desnaturar aquilo que seria autêntico do Brasil.
O luzia, por outro lado, é orientado mais por teorias que vêm de
fora, tem menos tolerância com a adaptação e vê nela a corrupção
e a deformação. O que o saquarema vê como peculiaridades do Brasil é visto pelo luzia como desvio. O pensamento uspiano, ou aquilo
que entendemos como pensamento político e social uspiano, é muito
guiado pelo entendimento do Brasil a partir da categoria do desvio
e da deformação. Seu desconforto, portanto, é maior.
DOMÍNIOS LUZIAS E SAQUAREMAS

Há duas épocas paradigmáticas do domínio saquarema e do domínio luzia. O Segundo Reinado é a apoteose do saquarema. O começo da regência e, mais tarde, a República Velha, são a apoteose do
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luzia. Desde o Império, jamais houve separação entre pensamento e
discursos políticos. Parece uma coisa separada da outra, mas não é.
Como a elite era muito pequena, quem produzia pensamento eram
os próprios políticos, na forma de discursos parlamentares, artigos
de jornal, livros, brochuras, panfletos. Essas duas maneiras de pensar o Brasil que já podiam ser identificadas no Império vão se adaptando e continuam existindo.
Veio a República e chegou o momento luzia, que teve ali dois
representantes paradigmáticos. Um deles, Ruy Barbosa. Ele era o
chefe dos luzias progressistas, enquanto Campos Sales era o chefe
dos luzias conservadores. São as figuras mais representativas do período, que chefiarão a oposição liberal ao pensamento conservador
da Primeira República. Quando a República Velha começou a fazer
água, voltou o domínio saquarema: a federação arruinando o Brasil,
o país exposto à intervenção estrangeira, a ameaça de recolonização,
o imperialismo à vista, tudo isso fez parte do discurso de retorno
saquarema, que reapareceu em autores como Alberto Torres e Oliveira Viana. O movimento tenentista, chefiado por Juarez Távora,
era saquarema. (Távora era leitor de Alberto Torres.) Retomou-se a
ideia do Estado forte e interventor e, com ele, o mesmo diagnóstico passado: sociedade decaída, inexistência de nação e necessidade,
portanto, de um Estado forte. E o núcleo burocrático do Estado que
podia executar a tarefa era o Exército. Alberto Torres não diz isso
com todas as letras, mas é natural que o Exército se veja no direito de pensar que era o núcleo ilustrado cívico patriótico do país.
E, naquele momento, pode-se dizer que o movimento tenentista era
profundamente progressista e antioligárquico.
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O que desejo mostrar é que, na História do Brasil, não faltam
luzias e saquaremas andando por aí, mostrando suas garras, difundindo suas visões, apresentando suas críticas, desfiando seus ataques mútuos. Quando um saquarema vê um luzia, afirma: “Elitista!
Oligárquico! Quando você fala em povo, está olhando para a elite.
Sociedade civil para você é um eufemismo.” O luzia, por sua vez,
responde: “Autoritário! Caudilhista! Liberticida! Chavista! (na versão
contemporânea).”
Como já foi possível perceber, essa divisão tem um componente
fortemente geográfico. O Rio de Janeiro tende a ser geograficamente próximo do pensamento saquarema, pois aqui era a capital monarquista do Império, que continuou monarquista por pelo menos
10 anos da República. Era a forma de valorização do Estado centralizado. Já as províncias eram os focos do pensamento luzia. Quando
São Paulo começa a crescer muito, depara-se com um problema: era
uma província rica num Império centralizado. Ali os paulistas se
tornam federalistas. Evidentemente, se fossem a capital, provavelmente seriam centralizadores. Ou seja, defendem a federalização
ou a separação do Brasil. A ideia de que São Paulo é uma locomotiva que carrega 15 ou 20 vagões vazios vem do Império. Trata-se de
uma propaganda republicana da época. Caricaturas que mostram a
Bahia como a mulher gorda e preguiçosa, ou o nordestino em geral
como alguém decadente, também são desse período. Alberto Salles,
irmão de Campos Sales, escreveu um livro separatista, “A pátria
paulista”, no qual defendeu tirar São Paulo do restante do Brasil.
Esse tipo de pensamento vinha sempre acompanhado de uma visão muito dura do Nordeste e do Rio. Segundo Alberto Salles, São
319

NO CALOR DAS IDEIAS

Paulo cresceu porque não houve mistura com índios e negros. O
Nordeste afundou porque se misturou com os índios. Rio e Minas,
com sangue negro.
A elite paulista parece, para a história, muito progressista, mas
no fundo é profundamente conservadora. Joaquim Nabuco – de início um luzia e depois um ultramonarquista que combateu a propaganda republicana – dizia que a única maneira de fazer reforma
social seria com o Estado forte e autônomo em relação às elites. Daí
a necessidade de manter a monarquia. Com a república, haveria a
federalização. Com a federalização, viria a oligarquização do país,
o que impediria a reforma social. Foi exatamente o que ocorreu.
Passamos a entender algumas coisas que parecem incongruentes a
partir dessa chave de interpretação, tanto política quanto social. É
um debate que começa nas lutas partidárias e só depois passa a se
intelectualizar, a partir das premissas dadas antes.
CONDOMÍNIO OLIGÁRQUICO

Principal bastião dos luzias, a cidade de São Paulo ganhou força
com o federalismo vigente na República Velha. Campos Sales, um
dos principais luzias, era ultrafederalista. Para ele, o papel do Estado nacional e do presidente é ser uma espécie de soldado das oligarquias estaduais. O Brasil enfrentava uma crise econômica grave. Os
primeiros 10 anos da República se mostraram uma década perdida:
inflação galopante, câmbio deteriorado, dívida pública crescente.
Campos Sales teve a convicção de que era preciso sair da crise com
uma reforma econômica. A obsessão estava no progresso material,
no dinheiro, no mercado, na economia. Mas viabilizar a reforma
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econômica exigia antes uma reforma política. O Congresso é o lugar do pluralismo político, e isso lhe criaria problemas. Era preciso
um Congresso transformado em rebanho. E Campos Sales resolveu
fazer um pacto com os governadores. Como as eleições eram fraudadas, os governadores se comprometiam a mandar para o Congresso
apenas deputados e senadores afinados com a política federal; o
presidente, por outro lado, assegurava-lhes que jamais decretaria
qualquer intervenção em seus estados. Com as fraudes eleitorais, as
oligarquias se perpetuavam no poder. Sua única ameaça era a intervenção federal, e esta passava a estar fora do horizonte por promessa de Campos Sales. Foi desse modo que Campos Sales conseguiu
um Congresso de cordeiros. Praticamente não enfrentou a oposição
e, criando esse grande condomínio oligárquico, conseguiu passar as
reformas que quis – todas elas liberais ortodoxas. Enxugou o meio
circulante, provocou recessão, renegociou a dívida externa, aumentou brutalmente os impostos para refinanciar os estados. Enfim, o
mesmo receituário que, mais tarde, repetiria Fernando Henrique
Cardoso. Aparentemente deu certo. A crise foi resolvida. Rodrigues
Alves encontrou uma casa saneada, reurbanizou o Rio, reequipou os
portos, e o país avançou.
A política se viu aí submetida a uma lógica econômica, que é a
lógica do mercado, a lógica da sociedade. Mas a sociedade, nesse
caso, são os empresários, os jornalistas, os advogados. As eleições
são fraudadas? O sistema é oligárquico? Não importa. Isso não pode
ser resolvido pela ação do Estado, mas pelo crescimento da economia. O crescimento trará o enriquecimento dos empresários, que
permitirá o enriquecimento do povo e, naturalmente, tudo vai se
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resolvendo no caminho. Com dinheiro para construir escola, o povo
passará a votar melhor. Um luzia chamado Gilberto Amado fez, na
época, um sensacional discurso na Câmara, no qual afirmou que a
eleição nada tem a ver com representação. As eleições podem ser
fraudadas, mas justamente por isso o povo estará bem representado
no Congresso. Afinal, se o povo escolher os seus próprios candidatos,
o Congresso terá uma multidão de tiriricas. Essa é a utopia liberal:
o desejo de uma sociedade que tenha um Estado mínimo, que todos
votem e, ainda assim, o Estado continue mínimo. Trata-se de uma
utopia porque o Estado liberal é oligárquico, um Estado de elite.
Analfabetos, mulheres e pessoas dependentes em geral não votam.
Eles não percebem que, quando o sistema começa a se democratizar,
os trabalhadores passam a exigir escola pública, hospital público,
intervenção do Estado, redução dos lucros das grandes empresas.
Mantém-se o liberalismo político, mas não há como manter o liberalismo econômico.
Essa utopia liberal estava na cabeça de Ruy Barbosa, mas para
Campos Sales o Estado era oligárquico mesmo, e a eleição tinha de
ser fraudada, sim, senhor. A UDN repetiu o modelo adiante. Mas
a tragédia udenista foi tentar realizar o sonho de Ruy Barbosa em
1950, e não em 1920. Vem dessa visão o ódio udenista a Getulio – o
homem que traiu o sonho de implantação de um liberalismo autêntico no Brasil. A Primeira República brasileira é liberalismo, luzia,
conservadora, oligárquica e fraudada. Depois de 30 viria a República
maravilhosa pensada por eles, com eleições autênticas. Por isso Getulio é o caudilho, o populista, a categoria analítica preferencial da
USP, dedicada a Getulio.
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A USP, SÃO PAULO E O RIO

A identidade de São Paulo foi forjada como o avesso do Rio. O Rio
era a cidade de gente que não trabalha. A cidade de uma burocracia
imensa e parasitária, pendurada no Estado, que sangra os cofres da
nação para sustentar sua condição de nababos. A cidade dos funcionários públicos ociosos, do clima quente de estufa, onde é impossível
trabalhar. A cidade demasiadamente bonita, que desvia os funcionários brasileiros do trabalho. A cidade de cosmopolitismo falsificado,
de povo ignorante e mestiço. O Rio é o atraso, enquanto São Paulo é
o progresso. São Paulo é a grande imigração branca, italiana, alemã
e japonesa. O Rio, português e preto. O Rio é a máquina inchada. São
Paulo é o trabalhador de verdade. O ideal paulista são os EUA. O Rio
é a Ibéria. São Paulo é a modernidade. Essa imagem é repetida por
Simon Schwartzman, que não é paulista mas é tucano, no livro “As
Bases do Autoritarismo Brasileiro”. Parece um manifesto de FHC, ao
afirmar que o único lugar moderno do Brasil que superou o patrimonialismo foi São Paulo. É uma imagem antiga, que vem do final
do Império.
A USP foi criada numa década muito ruim para a política paulista. Com a intervenção federal depois da revolução de 1932 – logo a
intervenção, o grande pesadelo da elite paulista – a oligarquia local,
pelas mãos de Armando Sales Oliveira (um interventor, mas um paulista), decidiu criar a Universidade de São Paulo. A ideia era: se não
se pode dominar pela política, domine-se pelo intelecto. Formem-se
elites, pessoas preparadas – uma expressão tipicamente oligárquica.
A USP foi criada, portanto, para ser um celeiro de formação das elites. Chega-se perto do ideal udenista. Cria-se a FFLCH, a Faculdade
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de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, com linha marcadamente
luzia. Ou seja, seu foco está na sociedade. Aos poucos, a FFLCH deixa
de ser oligárquica, para se diferenciar da Faculdade de Direito, que é
elitista e oligárquica, uma luzia de direita. Com Florestan Fernandes
e Antonio Candido e ligada à intelectualidade paulistana profundamente antigetulista, a FFLCH vai para a esquerda, especialmente
depois do Estado Novo. Ser antigetulista, na época, significava ser,
acima de tudo, contrário ao primado do Estado nacional, à intervenção federal em São Paulo e ao autoritarismo.
Encerrada a guerra, surgiu a divisão entre saquaremas e luzias
de esquerda e de direita, coisa que não havia antes. A direita luzia
era obviamente a UDN, prolongamento dos partidos oligárquicos
anteriores e a grande frente antigetulista. A esquerda luzia era democrática e se transforma no PSB, com Antonio Candido e outros
na USP. Politicamente era insignificante, mas começou a produzir
um discurso acadêmico a partir de uma perspectiva política. O PSB
era também antigetulista: Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, João
Mangabeira, todos tinham uma origem liberal e seguiram para uma
linha socialista e progressista. Surgiram também os saquaremas de
esquerda, instalados no seio do trabalhismo. Pensemos em figuras
como Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, os nacional-desenvolvimentistas, o Iseb – todos com suas diferenças se observados mais de
perto, mas certamente comprometidos com a ideia de desenvolvimento a partir do Estado nacional. A diferença desse saquarema de
esquerda para o anterior é que agora há o sindicato no meio do caminho. Já o saquarema de direita aparece no PSD e no grupo militar
linha-dura e nacionalista. A partir dessa chave é possível entender o
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golpe de 1964 como uma aliança entre os luzias e os saquaremas de
direita, contra os saquaremas e luzias de esquerda.
A LEGITIMAÇÃO USPIANA

Por que Lula pôde dizer que admirava Geisel e, ao mesmo tempo,
Getulio? Porque ambos tinham em comum o estadocentrismo. Os
luzias, ao contrário, são sociocêntricos. Num, o Estado tem papel
ativo na modelação da sociedade. Noutro, a própria sociedade põe
arreio no Estado. Os luzias falam de sociedade, mas não falam de
povo. Povo, para eles, quer dizer outra coisa. Povo é Getulio, é Lula, é
o caudilho, é o populista. Pegue-se o magnífico artigo publicado por
Fernando Henrique Cardoso em 2010, “Para onde vamos?”. É uma pérola do luzianismo. Fala de uma sociedade civil sufocada pelo Estado
e de um povo que segue o César. Diferencia, portanto, sociedade civil
de povo. Sociedade civil são os jornalistas, os empresários, os advogados, enfim, a elite. E o povo são os iletrados, que seguem César,
ou seja, Lula. O discurso permite voltar aos anos 1950 e compará-lo
ao discurso da UDN. Permite também voltar ao regime logo após a
abolição da escravatura e compará-lo ao discurso republicano federalista, segundo o qual a princesa Isabel era idolatrada pelo povo,
fato desprezado pelos republicanos.
Convém lembrar que Lula era, na origem, um luzia de esquerda.
O saquarema de esquerda era Brizola, herdeiro do trabalhismo.
O PT surgiu contra o trabalhismo, em defesa de uma forma de
esquerda não pelega, não populista. Lembremo-nos que o populismo foi uma categoria consagrada por Francisco Weffort na USP.
E que Lula dizia: a CLT era o AI-5 dos trabalhadores. Aquilo era,
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portanto, um movimento luzia de esquerda, que negava Vargas,
a tradição do Estado e a relação estabelecida entre Estado e sindicatos. Basta lembrar quem subscreve a fundação do PT: Sérgio
Buarque de Holanda, Antonio Candido e Florestan Fernandes. Brizola era o velho caudilho. E, mais adiante, o PSDB era um partido
luzia social-democrata. Com o tempo, acabou a transição, caiu o
Muro de Berlim e as coisas começaram a voltar para seus leitores naturalmente. O PSDB se transformou num partido luzia de
direita, liberal, americanista, sociocêntrico. Brizola desapareceu,
e o trabalhismo morreu. E o PT virou um partido saquarema. Foi
nesse momento que se deu a virada de Lula falando do desenvolvimentismo, fazendo elogios a Geisel e a Getulio, a sua mão preta
saindo do poço de petróleo.
Enquanto isso, a sociologia do Rio era centrada na política e no
Estado. Leia Guerreiro Ramos e Wanderley Guilherme dos Santos.
Em São Paulo, a sociologia nega o político e o Estado nacional. O
que explica o Brasil na USP não é o Estado, mas a sociedade. No Rio
se estuda Estado; em São Paulo, classes sociais. Ali só se estuda o
Estado a partir das conexões com a burguesia ou com o proletariado. Não se reconhece a possibilidade de autonomia do Estado como
agência pública. Na USP, enraizou-se a ideia de que o Estado desvia a
correta conduta da democratização no Brasil. Criada com a mentalidade luzia, que busca fazer um transplante perfeito das instituições
estrangeiras, a USP espera que seus professores se comportem como
franceses, americanos ou coisas do gênero. Com o mesmo vigor com
que vê no populismo a chaga mais evidente nascida do ventre do
Estado forte e centralizado.
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Como o exemplo mais bem-acabado de uma universidade feita
de transplantes, a FFLCH fez uma espécie de negação da tradição
brasileira. Uma tradição que vem de Visconde de Uruguai, Oliveira Viana, Alberto Torres, Azevedo Amaral – todos eles passam a
ser vistos como autoritários e defensores do Estado centralizado.
Numa conferência do início da década de 1950, Florestan Fernandes afirma: “Não me filio a Oliveira Viana e Alberto Torres. Filio-me, ao contrário, a Nestor Duarte, a Sérgio Buarque de Holanda, a
Antonio Candido.” Os uspianos inventam, assim, um outro cânone
do pensamento social brasileiro. A célebre briga de Guerreiro Ramos com o Florestan Fernandes passava por aí também. Euclides
da Cunha, Silvio Romero – tudo isso aí, dizia Florestan Fernandes, é pensamento autoritário e pré-científico. Guerreiro Ramos
respondia que não; era um formalismo ridículo jogar fora todas as
reflexões pretéritas pelo fato de que, quando eles produziram, não
existia faculdade de ciências sociais. Guerreiro Ramos chamou isso
de sociologia consular, ou sociologia enlatada.
Hoje a USP é hegemônica, e o cânone intelectualizado produzido
por ela também é hegemônico. Mas nos anos 1950 a universidade
não tinha a visibilidade de hoje. Essa visibilidade estava no Iseb.
Para se legitimar, o pensamento uspiano buscou criar seu próprio
cânone. E quando conseguiu inverter, o Iseb passou a ser visto como
a fábrica de ideologia, uma coisa pelega cravada com as mãos do
Estado. Florestan Fernandes dizia: quem produzirá pensamento
científico somos nós da USP. Havia uma vontade de legitimar a USP
como o verdadeiro celeiro do conhecimento no Brasil, e para essa
legitimação era fundamental a desqualificação dos outros centros.
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O cânone da USP é obviamente um cânone luzia. Há uma rejeição
do pensamento político, ou aquilo que era tido como o pensamento
político brasileiro, identificado com o autoritarismo entre os autores
do Rio. A USP tinha de criar um cânone sociocêntrico. E essa tarefa
coube a Antonio Candido. Florestan Fernandes negou a possibilidade de um pensamento social científico válido no Brasil porque tudo
era autoritário e pré-científico. Por isso, os estudos do pensamento
político brasileiro começam no Rio. Primeiro, com Guerreiro Ramos,
depois com Wanderley Guilherme dos Santos. O departamento de
Sociologia da USP não é o lugar para estudar pensamento social, e
sim para produzir teoria social, ou pesquisas de cunho científico.
Não à toa que, na USP, a história do pensamento social começou a
ser estudada na literatura. Roberto Schwartz não surge do nada. A
porta havia sido fechada no departamento de Sociologia. O marco
teórico dos estudos sociais no departamento de Letras foi Antonio
Candido, com “Formação da Literatura Brasileira”. Para quem o nosso pensamento não passa de um ramo da árvore portuguesa, que por
sua vez já é subalterna no concerto das nações.
Em 1967, Antonio Candido escreveu o prefácio da quinta edição
de “Raízes do Brasil”, quando o livro de Sérgio Buarque de Holanda
realmente estourou. No prefácio, ele afirma: “‘Raízes do Brasil’ foi
uma das principais obras da minha geração. Três livros formaram a
minha geração.” Antonio Candido não queria saber de Oliveira Viana, um velho autoritário. Dos três livros que formaram sua geração,
segundo ele, um representava o passado, outro o presente, outro o
futuro. O passado é “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto Freyre,
personagem muito adorado na época pelos luzias de esquerda pau328
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listas, que somente depois descobriram que ele era conservador.
A primeira edição de “Raízes do Brasil” – livro que representava o
presente – é repleta de referências a Gilberto Freyre. E representava o futuro “Formação do Brasil Contemporâneo”, de Caio Prado
Júnior, comunista, também luzia. Ou seja, uma frente inteiramente
antigetulista e sociocêntrica. O livro de Sérgio Buarque não fez tanto
sucesso até essa quinta edição. Coube a Antonio Candido a responsabilidade de alçá-lo aos píncaros, assim como a esse cânone que passa
sobretudo pela USP. Eis a grande trinca fundadora do pensamento
social uspiano: Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio
Prado Júnior. No ano passado, observando o programa de graduação de pensamento social no Brasil do departamento de Sociologia
da USP, vi os autores lidos. Eram os mesmos. No segundo momento, vinham Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni e Florestan
Fernandes. Ou seja, o pensamento social do Brasil é o pensamento
sociológico do departamento de Sociologia da USP. Uma máquina de
reprodução e autoelogio.
A SINISTROSE LUZIA PAULISTA

Toda a literatura canônica produzida na USP tem uma ideia central: a defesa do transplante perfeito. Florestan, Fernando Henrique
e Weffort pecaram por isso. Seus textos mostrarão a fórmula. Se a
realidade não está de acordo com o livro, está errada. A realidade
brasileira se torna um grande desvio. É onde chegamos no maior
desconforto deles com o Brasil. A visão livresca, a fidelidade às fórmulas teóricas, decorrente do universalismo luzia, e a convicção de
que tudo é igual em toda parte, somente no Brasil é diferente, re329
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sultam na convicção de que isso pode ser explicado como deformação ou desvio. Não há caminho próprio. Não é possível entender os
fenômenos sociais ou políticos através de uma análise da trajetória
do Brasil entendida como outra qualquer, feito a da Inglaterra, da
França ou dos EUA. Diferentemente disso, tenta-se ver a trajetória
desses países e encaixar no Brasil. Não há jeito, vira desvio. Eles não
conseguem entender o processo de democratização no Brasil começando com Vargas, com o modelo corporativo, com a unicidade sindical, com os sindicatos atrelados ao Ministério do Trabalho. Aquele
processo era uma via da nossa democratização. Claro que os trabalhadores eram gratos a Getulio no Estado Novo. Claro que achavam
a liderança dele fundamental para que adquirissem direitos sociais.
Caiu o Estado Novo e veio a UDN dizer que Vargas montou uma máquina de tutela sobre os trabalhadores, instrumentalizando-os para
os seus desígnios pessoais, que Vargas desviou a trajetória comum,
de sindicatos livres e independentes na luta contra a burguesia. Essa
visão torna pejorativo o sistema democrático entre 1946 e 1964 e dá
vigor à ideia de República populista, categoria academicizada na
USP mais tarde por Francisco Weffort. Não era uma chave udenista,
por se tratar de um luzia de esquerda, mas era uma chave segundo
a qual houve um desvio aí, uma vez que o proletariado ou as massas
foram instrumentalizadas por Vargas. Essa visão não consegue entender a trajetória brasileira por ela própria. Ao contrário, enxerga
aquilo que devia ser e não era. Por isso o PT surgirá para resolver o
problema, para rejeitar a tutela do Estado e colocar as coisas no lugar com o socialismo democrático. Esse é o luzianismo de esquerda
na USP. Um luzianismo segundo o qual o Brasil entrará na sua senda
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natural, da qual foi desviado por esse modelo autoritário corporativo
surgido a partir de Vargas. Não entendem que era do interesse dos
trabalhadores seguir aquela política? Não entendem que os sindicatos eram ativos e atuantes? Curiosamente, esse discurso se repetirá
no governo Lula, também pelos luzias, na análise de que os sindicatos foram cooptados pelo lulismo.
A USP trabalha em nome do progresso com categorias normativas encobertas de científicas que, paradoxalmente, desqualificam o
povo real e o movimento democrático real e empírico em nome do
ideal, amparando-se na ideia do singular. O problema do Brasil é que
é singular. Por que é diferente dos EUA, da Inglaterra e da França?
Por causa da herança maldita da colonização ibérica, que trouxe
esse maldito Estado fiscalista e interventor, que impede a sociedade
de se desenvolver livremente. Eis o desvio. Visto assim, a constituição do percurso se torna inteligível. Vira a sociologia da falta. A
sociologia do desconforto. É preciso sempre romper com o passado
e com a tradição, porque a herança será sempre maldita. Com isso,
ou se parte para uma perspectiva revolucionária, como foi Florestan
no fim da vida, ou para o desencanto total, a visão de que estamos
num beco sem saída.

Depoimento a Rodrigo de Almeida | Edição 55, 2011
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MANUSCRITOS SOBRE
O ÓDIO E A GLOBALIZAÇÃO
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Leandro Karnal
Historiador

Nada de bom selvagem. Desde a partida, os males imperam: o ódio, a
perversidade, a violência, a agressividade, os sentimentos racistas, xenofóbicos, homofóbicos e misóginos. Zonas sombrias de toda espécie estão
evidentes desde que o homem é homem – do estado de natureza ao estágio
de questionável civilização globalizada e tecno-violenta, conforme disseca, a seguir, o historiador Leandro Karnal. Rara forma de comunicação
universal com o outro, diz ele, o ódio é uma tentativa de diálogo, uma
ação e uma reação, uma demonstração de superioridade ou inferioridade, poder ou conformação, decadência ou inveja, altivez ou resignação,
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ofensa ou ressentimento, desespero ou anseio de felicidade. É um de nossos paradoxos: vivam os chineses, abaixo os chineses. Lupus est homo
homini non homo. Diante de Hobbes, sob inspiração de Plauto, Rousseau
sempre dançou nessa. O ódio somos nós.
A palavra globalização, que tanto usamos hoje, serve para
definir diversos momentos da história. Ela já poderia ser usada, por
exemplo, para o século XVI, quando a Europa descobre a América e
passa a colonizar a África e a Ásia. À medida que vão descobrindo
produtos novos vindos da América, como o milho, a batata e o tabaco, e levam produtos como o café e o açúcar, os homens descobrem
o outro, e essa relação de alteridade começa também a produzir
resistências. No segundo momento da globalização, com o imperialismo do século XIX, a Europa inventa o racismo. Nesse momento, a
expressão racista, de difusão de preconceitos, curiosamente ocorre
quando o contato com o índio fica mais sistemático. Os grandes
autores racistas, que apresentam o discurso da desigualdade entre
as raças, como Gobineau, amigo íntimo de D. Pedro II, surgem no
momento de crescimento dos contatos econômicos e culturais. No
terceiro e novo momento da globalização, já com o discurso pós-moderno e com a internet, novamente nos colocamos em contato
com pessoas que, mais uma vez, são desinstaladas de seus valores,
desde alimentares a sexuais e étnicos. E aumenta a xenofobia. Em
outras palavras, todas as vezes em que somos expostos ao outro, à
alteridade, necessariamente há um reforço da identidade, e esse
reforço reafirma também aquilo que marca o nosso apego a valores
que nós mesmos inventamos. Não é a primeira vez, portanto, que
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é possível identificar a disseminação do ódio. À medida que somos
mais e mais expostos à alteridade, reforçamos a xenofobia, o racismo, o etnocentrismo e um certo darwinismo social – ou seja: estou
evoluindo mais do que o meu vizinho, logo estou mais à frente, sou
melhor e mais civilizado. Havendo a ideia de que, entre o dia e a
noite, há um período de crepúsculo, é nesse período que as sombras
assumem formas fantasmagóricas.
TUDO COMEÇOU EM NÓS MESMOS

Sentimentos negativos, agressivos, racistas, xenofóbicos, homofóbicos e misóginos nunca estiveram latentes. Eles são sempre evidentes. No momento em que estamos mais expostos à alteridade,
esses sentimentos aparecem de maneira mais forte. Pressupor, no
entanto, que há um ser humano mais racista quando exposto à globalização e à internacionalização significa pensar que o ser humano
é naturalmente bom. Se isso fosse verdadeiro, o homem bom deveria morar na sua aldeia para não ter contato com os outros. O ser
humano, em todos os seus aspectos, estabelece formas de racismo e
ressentimentos em relação àquilo que é diferente dele. Nesse sentido, sou mais hobbesiano do que rousseauniano. Acredito na ideia de
que o homem é muito mais o lobo do próprio homem. Sua natureza
é violenta e, quando ele tem chance, exerce essa violência por meio
do poder, da comparação cultural e de outras formas de exercício
da superioridade. Deixamos à tona uma enormidade de sentimentos agressivos, comparativos racistas e assim por diante. É possível
também que, junto a tudo isso, aflore um discurso de tolerância e de
maior harmonização entre os povos. Mas isso não elimina o fato de
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que somos essencialmente agressivos, violentos e xenofóbicos. Para
isso, a solução natural é o aumento de dois polos: o da coerção e o do
consenso. A coerção se consegue através de leis como a do crime de
racismo, a punição para homofobia, a proibição de violência contra
crianças, a Lei Maria da Penha. A segunda estratégia, a do consenso,
é conseguida por meio da educação. Ela deveria ser superior, mas
não necessariamente o é. Mesmo em cidades cosmopolitas, como São
Paulo e Rio de Janeiro, matam-se gays.
CICLOS DE MAXIMIZAÇÃO DO ÓDIO E DA VIOLÊNCIA

O aumento dos meios racionais industriais modernos vem, em
geral, acompanhado dos maiores genocídios em termos numéricos
ou proporcionais. Em termos numéricos, vimos genocídios como o
holocausto ou o massacre dos povos na antiga União Soviética e na
China. Em termos proporcionais, as mortes do Cambodja, onde se
eliminou parcela expressiva da população. Essas expressões radicais
de violência não ocorreram nem nas ditas trevas medievais, nem
nos períodos da Antiguidade, nem nas guerras antigas. Ocorreram
e ocorrem no plano dos Estados nacionais e racionais, que dirigem
a violência contra seu outro interior: camponeses na União Soviética, judeus na sociedade alemã nazista, intelectuais no Cambodja.
Sejam quais forem os projetos utópicos de melhoria da sociedade,
essa sociedade provoca uma impressionante quantidade de mortes.
E todas elas no contexto de mundos modernos, expostos às diferenças. Tivemos a Guerra dos Trinta Anos no século XVII, exposta
à diversidade religiosa; as guerras napoleônicas, como projeto de
guerras europeias, entre o fim do século XVIII e o início do século
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XIX; e as guerras mundiais do século XX. Em cada uma delas, aumentou consideravelmente o número de mortes. Isso é resultado do
crescimento da tecnologia, do domínio da violência e do aumento
da eleição de um outro ideal, como objeto dessa violência. Matamos
muito mais hoje do que os romanos no passado. Curiosamente, uma
sociedade como a romana convivia com a violência institucional –
por exemplo, a escravidão ou poder despótico do imperador. Mas
é nas sociedades mais democráticas que a violência é ainda maior.
Mas essa tendência não é resultado da globalização ou da exposição
a mercados e ideias internacionais. A expansão ibérica do século
XV, a expansão do continente europeu no século XVI, a expansão
da segunda revolução industrial e o imperialismo no século XIX, a
expansão pós-Segunda Guerra Mundial e a globalização atual, tudo
também vem acompanhado de ciclos de violência cada vez mais sistemáticos e institucionais.
CHINESES, A BOLA DA VEZ?

O mundo em geral pressupõe a ideia de um império dominante e
um modelo único em nossa cabeça. Nunca me esqueço de que, na década de 1970, estimularam-me a pensar que o futuro estaria nas mãos
do Japão. A exposição de Osaka, em 1970, parecia revelar o apogeu da
vitória japonesa contra o modelo fordista, que havia dominado a revolução industrial anterior. Muita gente, como o então presidente do
México, Carlos Salinas de Gortari, na década de 1980, tentou colocar
os filhos em colégio japonês, porque o japonês era a língua do futuro.
A partir do governo Sarney, convenceram-me de que o espanhol era a
bola da vez. Em tempos de Mercosul, o espanhol era o futuro. E agora
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me convencem de que o futuro está no mandarim. Prefiro aguardar
uma língua mais fácil. Mas o fato de a economia chinesa ter crescido
durante mais de 30 anos a patamares acima de 10%, ter retirado da
pobreza mais de 400 milhões de pessoas, impedido o nascimento de
outros tantos possíveis 400 milhões, graças à política de filho único,
esse sucesso impactante chinês não significa que precisamos pensar
um modelo bipolar de império, nos moldes da Guerra Fria. Sem dúvida, o futuro imediato, até 2020, passa por problemas e resoluções
que dizem respeito a países como a China, mas nunca tivemos no
mundo esse modelo de império como o chinês, que é estruturalmente
dependente de outros impérios. Em outras palavras, nada pior para
a China do que o declínio do império americano. Nada pior para os
Estados Unidos do que o declínio chinês. Essa interligação entre o
Brasil produtor, agroexportador e as compras da China, com a consequente desindustrialização do Brasil, revela um diálogo do país com
a ascensão da China e atesta que somos mutuamente dependentes.
Isso não quer dizer que possamos ter de novo um império americano,
como em 1945, quando os Estados Unidos detinham 50% das reservas
de ouro mundial. Hoje não temos um modelo específico de império.
A nossa dificuldade é pensar hoje uma economia que pode ter a ver
com o desenvolvimento chinês, mas tão profundamente globalizado
que essas companhias não podem ser mais consideradas essencialmente chinesas. Esse capital não é mais exclusivamente chinês. Há,
portanto, variáveis novas, cujos contornos não estão completamente
nítidos. Mas tudo indica, sim, que até a década seguinte, pelo menos,
aquilo que a Rússia produzir de gás e petróleo na Sibéria, a China
com suas fábricas no mundo, a Índia, o Brasil como sede alimentar
337

NO CALOR DAS IDEIAS

mundial e os norte-americanos como a maior economia do planeta
em números absolutos, todos esses são bolas da vez. Qual a bola vai
entrar na caçapa específica é difícil dizer. Mas devemos lembrar que,
há cinco anos ou um pouco mais (no início deste século), a Espanha
era a maravilha do mundo, a Irlanda era o futuro e nós nos encantávamos com outras coisas. Os chamados PIIGS – Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha – caíram numa velocidade que jamais havíamos imaginado. Há 30 anos (na década de 1980) o Japão era a grande
potência ascendente. A chance do tropeço, do fracasso, é tão grande
para a China quanto foi para os outros: ela exibe problemas estruturais tão fortes para o fracasso quanto elementos estruturais para o
sucesso. Aqueles que torcem contra a China são aqueles para quem,
lembrando Nelson Rodrigues, o sucesso é uma ofensa pessoal, aqueles que buscam a qualquer momento um indicativo de que o fracasso
começou. Tais pessoas aguardam, ansiosas, uma espinha na cara da
Gisele Bündchen. Assim elas se sentirão mais tranquilas ao primeiro
sinal de decadência e se confortarão por nunca terem atingido aquele
patamar. A decadência de quem faz sucesso é tão aguardada quanto
qualquer outra. É o que queremos, é o que esperamos.
RASTREANDO O PERIGO AMARELO

É possível que a reação à China e o grau de xenofobia aumentem
na proporção de um indicador da revista inglesa The Economist, o
índice da sinodependência. O velho perigo amarelo chegou ao Brasil
há 104 anos, quando para cá vieram os japoneses. Naquela época se
dizia: eles são milhões, violentos e trazem doenças. Nos Estados Unidos, o “perigo amarelo” chegou há mais de 150 anos, quando os chi338

LEANDRO KARNAL

neses foram construir as ferrovias. O perigo amarelo, para muitos,
é real. Na primeira vez entre muitas que fui à China, obrigaram-me
a tomar vacina contra a febre amarela. Em meu brasiliocentrismo,
pensei: querem me proteger contra alguma febre amarela na China.
Que nada. Era uma exigência chinesa contra o temor de febre no
Brasil, uma proteção deles contra nós. É uma surpresa descobrir
que você é o foco infeccioso, e não os chineses. Lentamente vai-se
descobrindo que essas desconfianças são traduzidas em formas suaves ou não. Foucault escreveu que se estabelece um hospício não
para tratar os loucos, mas para garantir àqueles que estão fora que
eles são saudáveis. Do mesmo modo, é fundamental que existam governos como o da China para que possamos pensar no nosso como
um bom governo. O que seria de nós se não olhássemos para esse
hospício de 1,4 bilhão de pessoas? Essas diferenças sempre servirão
de exemplos externos, para que se tente criticar e transformar a realidade interna. Em São Paulo, esforçamo-nos para terminar metade
do Rodoanel ou para dar uma asfaltada numa pista de aeroporto
para uma Copa do Mundo. Enquanto isso, os chineses constroem aeroportos numa velocidade taylorista. Isso nos permite olhar o Brasil
e dizer: precisamos melhorar e muito nossos padrões de eficiência.
Por outro lado, também se dirá: na China há escravidão coletiva,
trata-se de um país sem liberdades, odioso. Ao amarmos ou odiarmos outros países, é como se dizia na Idade Média: ao apontar o
dedo para alguém, há outros três dedos apontados para mim. No
primeiro relato de uma experiência multicultural globalizada, em
“Dos canibais”, o capítulo XXXI do Livro I dos “Ensaios”, Montaigne
encontra indígenas antropófagos do Rio de Janeiro do século XVI.
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E usa aqueles indígenas para defender uma reforma da sociedade
francesa. Para ele, os indígenas não entendiam como havia franceses tão satisfeitos e outros tão pobres, e por que um não atacava o
outro. E encerra com o famoso trecho: os selvagens não usam calças.
Ou seja, como é possível que eles sejam tão sábios e tão equilibrados
e possam vir aqui e falar desse absurdo ao rei menino Carlos IX. Este
é mais um exemplo de como usamos o outro como forma de criticar
a nós mesmos. A memória humana faz muito isso e, quando não é
possível, a violência acaba sendo um caminho. A violência não apenas contra o outro, mas contra a mudança, é algo muito comum nas
grandes cidades brasileiras. A elite portuguesa de São Paulo olhou
para imigração italiana como carcamanos. Essa elite italiana olhou
para a chegada dos japoneses e judeus e viu aquilo como absurdo. A
elite judaica olhou a chegada dos coreanos com uma desconfiança
atroz. Os coreanos olharam para a chegada dos bolivianos como algo
terrível. Em síntese, o contato com o outro mostra muito a nossa
incapacidade de viver com a diversidade e de achar um fundamento
de identidade na violência e na explosão.
ABAIXO O SUCESSO ALHEIO

O caso chinês carrega ao mesmo tempo o estigma do sucesso, a
ameaça numérica do contingente superlativo de pessoas e – o que
talvez seja o mais complicado – as diferenças étnicas. Há uma marcante diferença dos traços fisionômicos orientais, o que dá um ingrediente mais exclusivo nesse potencial de incômodo. Se um extraterrestre olhasse o planeta Terra, descobriria espantado que, entre
o Paquistão e a Indonésia e do Japão ao Vietnã, encontram-se mais
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de 70% da espécie humana. Sete entre cada dez pessoas no mundo
vivem no Sul e no Sudeste da Ásia. Se somarmos Indonésia, Japão,
Índia, China, Paquistão e Bangladesh, há aí 400 milhões de pessoas
a mais do que em toda a África, que tem 1,4 bilhão de habitantes.
China e Índia somam mais de 2,6 bilhões de pessoas, num planeta de
7 bilhões. Portanto, a presença oriental já é dominante há muito tempo. É apenas por eurocentrismo que se imagina que essa presença
oriental vai descaracterizar a cultura. É isso que Marshall Sahlins,
no seu livro “Esperando Foucault, ainda”, lembra ao dizer que em
Nova York há 1 milhão de restaurantes estrangeiros, mas ninguém
imagina que Nova York vai perder sua identidade. Porém, ao encontrar McDonald’s no interior da Sicília, todos imaginam imediatamente que aquilo destruirá a identidade siciliana. O reconhecimento
indireto de um certo fracasso e a conclusão de que os chineses são
mais eficientes ou mais numerosos – Juca Chaves dizia na década de
1970 que os orientais são numerosos porque comem com dois pauzinhos – levam a uma certa explicação científica: eles têm diferenças
físicas profundas. Pensar nas diferenças chinesas pressupõe que
temos uma unidade fenotípica que nenhum outro país tem, o que
não é verdade nem de longe, pois nossa diversidade inclui orientais,
negros, indígenas, morenos, loiros. A unidade parece ameaçada pela
invasão do outro. A Europa incapaz de gerar filhos reclama que os
imigrantes árabes têm muitos. A Europa incapaz de ser religiosa tem
medo da religião islâmica. É como uma criança que não brinca com
o brinquedo e não deixa que o outro brinque, por inveja. Ou seja, há
um sentimento implícito de inveja da ordem e do crescimento. Esse
sentimento é traduzido muito mais no defeito do outro do que no
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reconhecimento de que o que me incomoda é o meu fracasso, e não
o sucesso alheio.
O INIMIGO É FORTE

A Alemanha teve uma experiência radical de intolerância depois
da Segunda Guerra Mundial. Especialmente a partir do fim da Alemanha Ocidental, ela se dedicou a uma profunda educação para a
diversidade, o que não impediu que na ultracosmopolita Berlim dos
anos 1970, dependente da mão de obra turca na construção civil,
casos de xenofobia explodissem. Esse tema se transformou em livro,
“Cabeça de turco”, escrito por um jornalista alemão (Günter Wallraff). Em outro livro, “Meu inimigo sou eu” (de Yoram Binur), um
israelense se passa por um palestino, trabalhando num bufê em Israel, expondo um quadro de medo e desconfiança. Essas experiências
demonstram que ódios internos, contra imigrantes, ou a convivência de povos historicamente vizinhos mas com problemas, como palestinos e israelenses, são sempre problemáticos. Nós só não temos
raiva de quem fracassa, ou de quem é pequeno e não nos incomoda.
Ninguém tem ódio de Bangladesh, mas contra os chineses, sim. No
Brasil, a unidade federativa que mais reivindica a identidade local, o
Rio Grande do Sul, é a mesma que provoca a maior piada no território nacional. Mas não há uma única piada sobre Roraima, resultado
do fato de que não há identidade visível aos de fora desse estado. Todas as vezes que marco a identidade de maneira forte, provoco esse
tipo de reação. Um país de identidade fraca e quatro línguas, como
a Suíça, é capaz de passar uma medida proibindo a construção de
mesquitas em seu território. Ou seja, pode haver centro de estudos
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de OVNIs, mas não se pode construir mesquitas. A única explicação
para isso é a xenofobia pura, baseada no mais declarado racismo.
TODOS TÊM ALGUÉM PARA ODIAR

José Saramago tem um livro genial, O “Evangelho Segundo Jesus
Cristo”, no qual o demônio se mostra espantado com tantas atrocidades cometidas na história do cristianismo, em nome de Deus Pai. E
Deus diz: não posso ser Deus se não houver o diabo. O ódio é um elemento muito poderoso, que confere identidade. As igrejas insistem
na ação do demônio. A felicidade mantém as coisas menos intensas.
É preciso medo e tensão. A ideia de que o ódio cria incentivos é manipulada por um movimento que vira a base de nossa identidade.
Peque-se o amor universal, nos moldes da proposta cristã. Amar a
todos como devo amar o meu filho com a mesma identidade se mostra irrealizável, porque devo amar mais quem me faz mal. É uma
ideia utópica bonita, mas as utopias estão fadadas ao fracasso. Amós
Oz diz que Israel é uma utopia e, como toda utopia, está destinada ao fracasso. Essa é uma discussão complexa, mas, em todo caso,
é fundamental que o meu inimigo exista para eu saber quem sou.
Uma pesquisa nos Estados Unidos tentou mostrar quanto dinheiro
custa a felicidade. Foi estabelecido um número que, no Brasil, seria
o curioso patamar de R$ 11 mil por mês. O mais discutível não é o
número, mas o fato de ignorar que o dinheiro que me traz felicidade
é o mesmo que tira a felicidade dos outros. Tenho de ganhar mais
do que meu cunhado ou meu vizinho. Minha casa e meu filho têm
de ser mais bonitos. Preciso ser mais rico do que os outros para ter
mais felicidade. A felicidade que se sente com uma Ferrari é apenas
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uma representação, pois é feita para o outro. Ela nem é confortável,
mas dá ao outro a noção do que não se tem. Eu sugiro sempre aos
meus alunos em sala de aula: experimentem chegar para alguém ou
para algum grupo e dizer que seu signo é Aquário. Ouvirão alguém
informar que é de Libra, outro de Peixes e assim por diante. As pessoas jamais entrarão na sua conversa, mas falarão de si. Desolado
você vai complementar: “Meu ascendente é Aquário.” Seu interlocutor dirá que seu ascendente é Touro. Se vocês chegarem esta noite
em casa dizendo que estão cansados, provavelmente ouvirão um “eu
também estou”, e não uma questão: “Amor, hoje seu dia foi particularmente pesado?” Ninguém escuta, ninguém responde. Não há o
outro, só a si mesmo.
MALES PRESENTES DESDE SEMPRE

Por incrível que pareça, o ódio é uma das raras expressões humanas de comunicação com o outro, uma tentativa de olhar para o
outro dizendo: “Eu sou superior, eu te odeio.” Ou: “Você é superior,
eu te odeio mais ainda.” É uma tentativa de comunicação, curiosamente, a dominante entre nós. Não sou particularmente pessimista.
Mas, como muitos, acho que o otimista é um sujeito mal informado.
Pensar a globalização como um eixo de transmissão do ódio é pensar de maneira otimista. Não havendo a globalização, não haveria
essa identificação do ódio. No fundo, a globalização apenas coloca
em contato os ódios estruturais que já existem. Se não tivéssemos
que olhar os chineses, continuaríamos a ter ódio da Argentina. Se
não pudéssemos sentir ódio dos argentinos, sentiríamos ódio dos
cariocas, e os gaúchos odiariam os outros estados da federação. De
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Bangu, eu odiaria Botafogo. Em Botafogo, eu odiaria aqueles que
têm vista para o Aterro. A diferença da globalização é que ela permite uma comunicação, e essa comunicação cria um sentido de
ódio que faz crer que é muito maior do que era no passado. Caso
contrário, teríamos de pressupor que, antes da globalização, entre
os séculos XI e XIII, quando a Europa não tinha nenhum contato
internacional, não ocorreria uma experiência como as Cruzadas.
A destruição de Jerusalém ocorreu num período em que não havia
internet, ninguém lia uma obra racista e não se trocavam produtos no mercado internacional. A morte de crianças e mulheres em
Jerusalém, naquela época, era muito similar ao que recentemente
fizeram soldados americanos no Afeganistão. Pressupor que o
soldado americano atual é resultado da globalização e o cruzado
dirigido por Godofredo de Bouillon é fruto de uma outra época
significa exibir uma versão otimista do ser humano e da vida. O
ódio não é igual em todos os lugares, mas continua sendo muito
forte. Pequenos e grandes males estão presentes em nós desde
sempre. A globalização apenas capilarizou o conhecimento, fez
com que bobagens alcançassem escala global e diluiu a autoridade
internacional, de tal modo que tudo passou a ter o mesmo patamar.
Fizemos mudanças profundas em nossos valores. Mas, comparando
com séculos atrás, nossa expressão de ódio não mudou muito.

Depoimento a Claudio Fernandez e Luiz Cesar Faro | Edição 56, 2012

345

NO CALOR DAS IDEIAS

JORNALISTA,
UM RESSENTIDO?
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Janio de Freitas
Jornalista

O ex-editor do Le Monde Yves Mamou, autor do livro “A Culpa é da
imprensa?”, 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 como a tortura está para a ditadura”. Ele assina
ainda a objurgatória: “O jornalismo é invariavelmente 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 desconsolado por entregar mensagens que não são suas e o
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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 pretensa 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 senhorio. 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 circunstâncias. 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, autoengano 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 parti pris, procuramos uma voz superior, acima dos nossos pecadilhos e reflexões 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
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Insight Inteligência, Janio ainda se deu ao trabalho de buscar a reflexão
da reflexão. 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.
O AMARGOR NAS BANCAS DE REVISTA

A generalização em relação ao jornalista é sempre 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, como esporte,
política, polícia ou o chamado segundo caderno, por exemplo. São
todos jornalismo? Sim, mas são áreas tão diferentes para o próprio
jornalista que é difícil estabelecermos uma aproximação, 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 ressentimento 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 contato 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 re348

JANIO DE FREITAS

alidade 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 imprensa como
um meio de se aproximar dos políticos 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, fizemos 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 bastante 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.
TÃO PERTO E TÃO LONGE DO PODER

Ainda em relação a essa questão do ressentimento, 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
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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 soberba.
O repórter, como qualquer ressentido, deseja ser adorado e reconhecido. Tem medo da rejeição. Mas, quando ele chega ao jornal, essa
relação de dimensão, dependência e utilidade muda completamente.
O cenário do teatro é substituído pelo duro e cinzento concreto da
redação. Ele encontra o editor, 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 ainda 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 impossibilidade de ter de se exprimir como jornalista. Na maioria dos jornais, o
repórter trabalha em demasia, 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 seguinte, os editores me ligavam para reclamar por que eu
não havia “vendido a matéria” à primeira página. Um absurdo. Não
sou nem nunca fui camelô da notícia. Não é meu papel “vender a
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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 jornalismo.
NOTAS DE UMA PROFISSÃO PROMÍSCUA

As relações mantidas por um jornalista político 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 convivência 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 promíscuo entre jornalistas e fontes,
entre repórteres, editores e políticos atinge níveis exponenciais. É
promiscuidade mesmo, sem metáforas, que se reflete no jornalismo
produzido por essas pessoas. Todas, de um jeito ou de outro, estão
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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.
INCESTUOSIDADE COMO REGRA

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 estado 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 repórter mulher. No entanto, algo ainda
facilita o convívio deformador: a ausência de uma boa formação 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 vigilante 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,
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em algum momento, usar algo que lemos, ouvimos ou a que assistimos e embarcarmos numa canoa informativa furada.
FRAQUEZAS À ESPREITA

O distanciamento objetivo dos fatos pode até soar uma tese romântica e mais adequada a estudantes de jornalismo. Mas ela não é
impraticável, tampouco incompatível com a realidade, muito menos
impossível de existir. É perfeitamente factível 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 distância intransponível, mesmo com
um político que me trate com bastante intimidade. Um senador 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 político, mas
conheci jornalistas que tiveram intimidade sem que isso afetasse seu
desempenho profissional e sua objetividade. Carlos Castello Branco,
o Castelinho, 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 qualquer 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 lia suas colunas com
a maldade de uma atenção específica e nunca consegui enxergar na353
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quele 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 diferentes. 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 imprensa, de modo geral, não
suportaria uma permanente acareação com os fatos.
O TEMPO E AS CABEÇAS

Para os não familiarizados com a rotina da profissão, a velocidade
com que as matérias desaparecem no ar e os fatos rapidamente são
substituídos 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
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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 jornais 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 alucinante. 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 depois, 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 indústria 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 a qualidade do jornalismo que produzimos atualmente. Ninguém se dedica
a pensar nessas questões. Aliás, para sermos mais abrangentes e
coerentes com a realidade, ninguém mais pensa jornalismo no Bra355
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sil. 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 impressa. Ou seja: apontamos
uma arma para nossos próprios rostos. Quem pensa dessa maneira
não tem qualquer conhecimento sobre a história da imprensa 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.
A VINGANÇA DO JORNALISTA

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
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mal-estar com o próprio jornalismo. É nesse ponto que os jornalistas se apresentam como uma espécie de vingadores, com um tipo
de superioridade moral 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 melhor esse
desejo. Mas meu grande questionamento em relação aos blogs é sua
preocupação primordial com a prioridade da rápida divulgação, em
detrimento 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 veracidade 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.
RITMO INSANO

Grande parte dos jornalistas trabalha sob uma tensão excessiva. Uma tensão que, a partir de determinado 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 trabalham em um ambiente competitivo, têm sua
vida desconectada da família e dos amigos, são pessoas sem noite,
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sem garantia de feriados ou domingos. E, aparentemente, quando
se extinguiu a tensão do trabalho, vêm outras em sequência: O que
acontecerá 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 amarguras, 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.
O RICOCHETE DO RESSENTIMENTO

Provocando tantos maus sentimentos, o jornalismo 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 transferido para algum
lugar. E este lugar é o próprio jornalismo.

Depoimento a Claudio Fernandez e Rodrigo de Almeida | Edição 57, 2012
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DÍVIDA EXTERNA
BRASILEIRA: CICATRIZAÇÃO
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Jorio Dauster

Embaixador, ex-presidente da Vale

No Brasil, sempre se falou muito sobre a dívida externa, mas
quase nada sobre sua gênese. É importante compreender como tudo
começou. A dívida externa que eu negociei nasceu da confluência
dos dois mais importantes movimentos históricos da segunda metade do século passado. O primeiro grande movimento, no rescaldo do
conflito mundial, era a Guerra Fria, aquilo que Reagan via como o
embate entre os impérios do bem e do mal. A Itália esteve a um passo
359

NO CALOR DAS IDEIAS

de ser um país comunista pela via eleitoral, subia o muro de Berlim,
o mundo se encontrava numa encruzilhada. Na América Latina, a
ascensão de Fidel Castro ao poder, em 1959, cria um foco revolucionário na região, com potencial de se alastrar devido às vergonhosas
condições sociais e econômicas prevalecentes. Diante desse risco,
os Estados Unidos não ficaram impassíveis. É quando tem início,
em grande número de países da América Latina, graças às ações
combinadas da CIA e do Pentágono, o processo de mobilização dos
setores da direita e das forças armadas para o estabelecimento de
ditaduras militares, gerando um continente fardado. E, em muitos
deles, como no Brasil, se buscou compensar a perda das liberdades
individuais mediante a aceleração do progresso econômico. Pouco
mais tarde surge o segundo movimento histórico a que me referi,
a crise do petróleo, na verdade dividida em duas fases. Em 1973, o
barril estava entre US$ 3 e US$ 4 e, de repente, salta para US$ 12.
Em 1979, a tragédia se consuma com o segundo choque, que leva
o barril a mais de US$ 30. Para aqueles países que, como o nosso,
dependiam total ou quase totalmente do produto importado, a explosão do déficit de conta corrente e a iminência de uma crise cambial
aconselhavam uma trava no crescimento e a mudança de paradigma, como fez a Coreia. Mas o Brasil, que vinha vivendo o “milagre
econômico”, resolveu adotar a estratégia oposta e tentar escapar da
crise acelerando seu programa de investimentos pela substituição
de importação de bens de capital. Essa intenção possivelmente teria
ficado no mundo da fantasia caso o sistema bancário internacional não estivesse abarrotado dos chamados “petrodólares”, fruto da
imensa transferência de renda internacional que levou à acumula360
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ção de recursos impossíveis de serem aplicados nos próprios países
produtores ou nos grandes centros, como Estados Unidos e Europa,
às portas de um processo recessivo. O que fazer com essa montanha
de dinheiro? Nada melhor do que despejá-la no quintal fardado, com
todas as seguranças dadas pelos regimes militares. E o Brasil viveu
então um período de transbordante oferta de crédito, os aviões chegando cheios de banqueiros que ofereciam mundos e fundos a juros
até mesmo negativos naquele momento devido à aceleração da inflação nos países credores. E nossa dívida saltou, entre 1978 e 1983, de
US$ 43 bilhões para mais de US$ 80 bilhões sem que, aparentemente, as autoridades que comandavam a política econômica lessem o
“small print”, onde constava que aquelas taxas tão generosas eram
de fato variáveis. Assim, quando em 1981, o FED, comandado por
Paul Volcker, trouxe a taxa do prime acima de 20%, não dava mais
para correr: o Brasil foi atropelado no meio da rua.
CARTEL DOS DESVALIDOS

Em 1982, o México foi o primeiro a fazer água, pondo a nu o problema de toda a América Latina. No entanto, como os bancos não
dispunham de capital suficiente para suportar um default simultâneo de Brasil, México, Argentina e Venezuela, caso apenas esses quatro países se unissem e cessassem os pagamentos, teria sido factível
exigirmos um tratamento menos draconiano do que a fria execução
dos contratos. Houve até algumas pálidas tentativas de se criar uma
espécie de cartel dos desvalidos; mas, oferecendo um empréstimo-ponte aqui e outro ali, o sistema manteve os devedores divididos e
absolutamente inermes. Com isso, passamos a viver da mão para a
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boca, assinando compromissos com o Fundo Monetário Internacional (FMI) que sabíamos serem inviáveis antes mesmo que secasse a
tinta nas famosas cartas de intenção. E o que é mais trágico, fomos
obrigados a fazer a transição da ditadura para o governo civil nas
piores condições possíveis, terminando por contrair novas dívidas
apenas para saldar as antigas. Era o bêbado descendo a ladeira em
disparada.
MORATÓRIA

O tombo não tardou. A inevitável moratória, anunciada no início
de 1987, chegou a ser fantasiada como um gesto de caráter doutrinário, mas o Brasil estava simplesmente quebrado, e o processo de
centralização do câmbio no Banco Central já vinha transformando
automaticamente a dívida externa do setor privado em dívida externa pública. Os tais US$ 40 bilhões do fim da década de 70 já haviam
se transformado em US$ 100 bilhões – e isso em dólares daquela
época, um quarto de século atrás! Além do mais, com um detalhe
que fazia toda a diferença: dos quatro grandes devedores da América
Latina, o Brasil foi o único que parou também de pagar os juros. E,
com qualquer banqueiro, dá para discutir o alongamento de prazos e redução de pagamentos do principal, com a condição de que
os juros sejam honrados a fim de manter o crédito vivo nos livros.
E, nessa altura, o Brasil debilitado tinha de enfrentar um sistema
financeiro forte e coeso, já que nossos empréstimos eram tomados
de consórcios reunindo bancos de todo o mundo. Como prova do
poder de tal sistema, basta recordar que vem daquela época a perda
de importância da economia real, tanto que nunca mais nenhum
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estudante organizou protestos contra as multinacionais como era
de praxe na década dos 1960. E, fazendo um parênteses, diga-se que
o establishment norte-americano tem sido muito hábil em manter a
financeirização da economia. Lá se criou uma porta giratória em
que os melhores talentos circulam continuamente pelas universidades, Wall Street, governo e bancos internacionais, gerando uma
plutocracia que Obama não conseguiu derrubar e que está levando
os Estados Unidos a exibir em breve um índice de distribuição de
renda pior que o brasileiro!
O CHAMAMENTO

Durante os primeiros anos que se seguiram à moratória, o Brasil
adotou a tática suicida de utilizar suas autoridades máximas nas negociações com os credores internacionais, sendo sintomático o fato
de que o Secretário do Tesouro, Baker, rechaçou a proposta original
de securitização da dívida levada a ele pessoalmente por Bresser-Pereira. Ora, é claro que general não pode ir para a trincheira! O
México inaugurou modelo mais eficaz ao designar um negociador
oficial, por coincidência, velho conhecido meu das negociações de
café, Angel Gurría, secretário executivo da OCDE desde 2006. Por
aqui, após as frustradas experiências ao longo do governo Sarney, o
presidente Fernando Collor e a ministra Zélia Cardoso de Mello entenderam que o Brasil também deveria ter um negociador da dívida
externa desligado da máquina administrativa. Lembro até que, ao
ler nos jornais sobre a decisão do governo, pensei: “Essa missão faz
o meu gênero. Acho que eu ia gostar desse negócio...”. Mas não conhecia ninguém no novo governo, não movi uma palha e, hoje, mais
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de duas décadas depois, com toda a sinceridade, não sei como chegaram ao meu nome, embora economistas ligados ao ministro Dílson
Funaro conhecessem minha trajetória como negociador internacional. Naquele momento, no início de 1990, eu era simplesmente um
embaixador nos “corredores” porque, logo em seu primeiro dia de
governo, Fernando Collor extinguiu o Instituto Brasileiro do Café
(IBC) que eu presidira nos últimos três anos. Como acontece nessas
ocasiões, fiquei à espera de ser convocado pelo Itamaraty para alguma nova missão. Mas acredito que o governo realmente procurava
alguém com experiência de negociação internacional, habituado a
conviver com momentos de grande pressão e que não estivesse ligado ao sistema financeiro e aos impasses anteriores. O fato é que, lá
pelo segundo ou terceiro mês do governo Collor, fui chamado pela
ministra Zélia para uma conversa em que ela me fez o convite formal
para a função e revelou sua intenção de criar um esquema institucional próprio para conduzir o assunto, com diversos assessores e
coisas do gênero. Ao aceitar, porém, eu disse que queria ser uma
asa delta descartável ao final do voo, ao que ela me olhou certamente achando estar diante de um louco. No entanto, expliquei que,
com minha longa experiência no setor público, estava claro que eu
deveria ser um personagem com prazo de validade, com data certa
para entrar e sair de cena, sem procurar criar espaços burocráticos
que provocassem a resistência dos vários órgãos envolvidos na matéria. Disse à ministra Zélia: “Ou sou abatido em pleno voo, o que
faz parte da regra do jogo, ou chegamos ao fim do trajeto e, então,
desapareço”. Isso porque o negociador é a ponta de um esmeril: desgastou, troca-se; coisa que não se pode fazer tão facilmente com um
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ministro da Fazenda ou um presidente do Banco Central. Fiz porém
duas exigências. Disse que só aceitaria a missão se contasse com um
decreto da Presidência da República me nomeando embaixador plenipotenciário para a negociação da dívida externa e se reunisse os
principais integrantes da equipe econômica para dizer que, a partir
daquele momento, toda e qualquer questão relativa ao assunto seria
tratada exclusivamente por mim. Sabedor das manhas burocráticas,
fui incisivo em relação ao que precisava para desempenhar a função: “Ninguém poderá me negar nenhuma informação. A senhora
vai chamá-los aqui e dizer que eu terei acesso a todos os dados e a
todas as pessoas sob o seu comando. Se algo for negado, não estão
negando a mim, mas à ministra da Economia. Não quero salas nem
uma tropa de assessores ou outros rapapés. Quero acesso às informações e plenos poderes”. E assim, nos entendemos perfeitamente;
o compromisso foi aceito e cumprido, nunca tive o menor problema
com nenhuma repartição. E, de quebra, ainda ganhei do Ibrahim
Eris excelentes instalações no Banco Central.
CENÁRIO

O Brasil tinha pressa. O cenário, naquele momento, era terrível.
O país entrava no quarto ano de moratória e a dívida explodira, notadamente pela concentração do câmbio no Banco Central. Talvez
não tivéssemos sequer US$ 2 bilhões em reservas. Os bancos credores e seus governos buscavam se aproveitar dessa extrema fragilidade pressionando para que o Brasil “assinasse em baixo” um acordo
preparado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e já
enquadrado no famoso Plano Brady (que previa certa redução do
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montante da dívida – o chamado “hair cut” – em troca da emissão de
novos papéis garantidos em parte por bônus do governo norte-americano). Só que os parâmetros oferecidos eram aqueles aplicados um
ano antes para acertar a dívida do México, os quais simplesmente
não se compatibilizavam com as condições macroeconômicas brasileiras. Era o que eu chamava entre os amigos de “Barbearia Brady”.
Tinha até uma cadeira confortável e toalha felpuda, mas, quando o
devedor se sentava, não tinha o direito de escolher o corte. Afinal,
era o barbeiro que portava a tesoura e a navalha afiada...
FILOSOFIA

Minha primeira providência foi mergulhar durante um mês em
relatórios, estudos, contratos, enfim numa imensa papelada para me
inteirar da real situação. Formei grupos de trabalho com integrantes da Fazenda, do Planejamento, do Banco Central, do Itamaraty,
incumbindo cada qual de estudar determinado tema da negociação
para com isso cobrir os aspectos financeiros, técnicos e jurídicos.
Durante algumas semanas todos trabalharam na preparação de
seus relatórios; foi quando aprendi muito e também pude selecionar quem me acompanharia na escalada do Everest. No entanto, o
mais importante é que fomos para a negociação com um conceito
diferente. Anteriormente, as tratativas com os credores sempre se
basearam na capacidade do balanço de pagamentos, quantos dólares teriam de estar disponíveis em tais e quais prazos. Esse foi um
grande equívoco. O pagamento da dívida depende na essência de
um equacionamento fiscal, mais do que cambial. A rigor, trata-se de
avaliar qual o grau de sofrimento passível de ser imposto ao povo
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para criar a poupança que o governo transferirá ao exterior. Personagem determinante para o advento desse avanço doutrinário foi o
economista Antonio Kandir, então secretário de Política Econômica.
No BC, Ibrahim Eris e Carlos Eduardo Freitas também foram fundamentais para a introdução desse novo conceito, que irritava sobremaneira os credores externos e muitos economistas aqui dentro do
país, mas do qual não nos afastamos um só milímetro.
PRIMEIRO, OS JUROS

Quando iniciamos as conversas, os banqueiros, claro, babavam
sangue por conta da longa suspensão do pagamento dos juros. Do
lado dos credores, as negociações ficavam a cargo do chamado Comitê Assessor de Bancos, que tinha como chairman o representante do
Citibank, Bill Rhodes. Um detalhe importante: conhecendo as regras
da barbearia e desejoso de manter o topete, nunca fiz a romaria a
Washington e dei a partida nas negociações sem pedir a bênção do
Tesouro norte-americano, até então uma praxe bem cristalizada. No
entanto, uma das virtudes de um bom negociador consiste em passar
alguns minutos do dia usando os sapatos do adversário para conhecer
onde doem os calos dele. É preciso pensar, nem que seja por alguns
instantes, com a cabeça do seu oponente. E, naquele momento, pensar
como banqueiro significava entender que eles jamais negociariam o
estoque da dívida sem que antes houvesse uma solução para os juros
atrasados, que já então somavam algo em torno de US$ 8 bilhões. Por
isso, tornou-se imperativo resolver o problema “menor”, mas – e aí
estava nosso pulo do gato – sem abandonar sua vinculação essencial
com o “maior”. Para tal fim, e vencendo ferrenha resistência dos cre367
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dores, ficou estabelecido que os bônus relativos ao acerto dos juros
atrasados só lhes seriam efetivamente entregues quando definidos os
parâmetros do pagamento do principal. Essa vinculação, de que até
hoje poucos parecem ter conhecimento, era a única segurança de que
o montante total de nossos futuros compromissos externos se adequava à famosa capacidade de pagamento que antes nunca fora invocada
por nenhum país devedor.
PLAZA DE TOROS

O processo de renegociação foi bastante duro, a começar pela
austeridade que marcou nosso trabalho. Por conta da verba escassa,
apenas um grupo restrito viajava a Nova York para os encontros com
os banqueiros, entre os quais Carlos Eduardo de Freitas e o advogado
Luiz Carlos Sturzenegger, pelo Banco Central, e Maria Silvia Bastos
Marques, que à época trabalhava com Kandir. Costumávamos ficar
em um hotel bem baratinho. Uma vez, no café da manhã, um casal
de turistas brasileiros me perguntou: “O senhor não é o negociador
da dívida brasileira? Parabéns por ficar neste hotel”. No que eu respondi: “Pois é... Se não, não seria dívida”. O importante é que nosso
grupo ficava junto da manhã até a noite, gerando um extraordinário
espírito de equipe. Já as negociações com os bancos foram marcadas
por um alto grau de tensão e acompanhadas por diversas táticas de
coação psicológica que poderiam perturbar alguém menos acostumado a essas manobras. Como certamente se recordam meus companheiros de missão, parecia que entrávamos numa Plaza de Toros,
com direito a três cadeiras no centro de imensa mesa, cercados de
uns 40 representantes de bancos de todos os continentes compre368
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ensivelmente sequiosos de nos enfiar suas afiadas banderillas. Quase todos os dias, quando chegávamos, já havia sobre a mesa cópias
dos jornais brasileiros com as piores notícias sobre nossa economia
enviadas por fax. Tudo isso, naturalmente, fazia parte do jogo, mas
também tínhamos nossos truques para conturbar as hostes inimigas.
E, no final, se estabeleceu um clima mais construtivo do que nas agitadas sessões iniciais.
TRIPÉ DA NEGOCIAÇÃO

Entre dezembro de 1990 e março de 1991, foram tomadas em caráter estritamente unilateral as três medidas que marcaram a saída da moratória e abriram caminho para a assinatura do acordo
de pagamento dos juros atrasados, culminando três anos depois
no acordo que envolveu todo o estoque da dívida. Em dezembro
de 1990, comunicamos ao Comitê Assessor de Bancos que o Brasil
passaria a quitar o equivalente a 30% dos juros da dívida externa
vincenda do setor público, liberando também os pagamentos do
setor privado, incluindo os bancos federais e estaduais. Cerca de
três meses depois, Petrobras e Vale foram igualmente liberadas. Em
março de 1991, assinamos com os bancos credores o “term sheet”
relativo aos juros atrasados, daí resultando os IDU bonds – Interest
Due and Unpaid –, cuja entrega, contudo, como já disse, ficou condicionada à negociação dos parâmetros básicos do pagamento do
principal. Por fim, extinguiu-se a exigência de que fossem mantidos
depósitos compulsórios nas agências de bancos brasileiros no exterior, mecanismos conhecidos como P3 e P4, o que acarretou queda
significativa dos juros sobre as dívidas de curto prazo. Cumpre ter
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presente que essas medidas foram de importância crucial porque,
não tendo sido objeto de negociação, demonstraram à banca internacional, ainda cética, a seriedade e boa-fé do governo na busca de
uma solução economicamente sustentável. É incrível como até hoje
não se escreveu um só livro que relate em profundidade esse belo
momento da história recente do Brasil, embora eu venha tentando
convencer o próprio Carlos Eduardo a fazê-lo. Há um enorme desconhecimento sobre o assunto, inclusive por parte de personagens
que, de uma maneira ou de outra, deveriam estar mais familiarizados com a questão. É o caso, por exemplo, dos equívocos cometidos
por Roberto Campos em sua autobiografia. Na obra “A Lanterna
na Popa” (Topbooks Editora), ao mencionar a renegociação da dívida, o ex-senador escreveu que a “atitude confrontacionista” teve
como “único resultado o aumento da taxa de juros sobre nossas dívidas de curto prazo, que só seria reversada na segunda fase do governo Collor, com a nomeação de Marcílio Marques Moreira para o
ministério da Economia, em maio de 1991”. Nesse caso, Campos teve
resposta em carta que lhe enviei de Bruxelas, onde eu ocupava o
posto de embaixador do Brasil junto à União Europeia.
SENADO

É bom que se diga que essa não foi uma batalha travada apenas
no front externo. Segundo a Constituição de 1988, caberia ao Senado
Federal estabelecer as diretrizes da renegociação da dívida externa;
mas eram bem conhecidas as resistências no Congresso a qualquer
acordo com os credores pois, sob a liderança do PT, se impugnava
até mesmo a validade daquelas obrigações. Pois bem, nessa emprei370
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tada tive a inestimável ajuda do então senador Fernando Henrique
Cardoso (PSDB-SP), a quem expus os objetivos que eu perseguia nas
negociações diante da necessidade de que o Brasil deixasse de ser
visto como um pária internacional. Como ele compartilhava inteiramente desse ponto de vista, prontificou-se a mobilizar seus colegas
da Comissão Econômica daquela casa, valendo-se desde o início do
apoio dos senadores Mário Covas e Jorge Bornhausen. Foram numerosos encontros e diversos almoços em que nasceu a Resolução 82
do Senado Federal, aprovada em 18 de dezembro de 1990, que veio
dar cumprimento ao Artigo 52 da Constituição Federal. O aval do
Senado, inclusive à tese da capacidade de pagamento, removeu os
questionamentos à legitimidade da renegociação que empreendíamos e aumentou consideravelmente a credibilidade do Brasil aos
olhos dos credores. Mostrou, também, que aquela não era uma iniciativa isolada do Executivo, e sim um compromisso histórico da
nação brasileira.
POUSO SUAVE

Cumpri aquilo que disse à ministra Zélia Cardoso de Mello em
nosso primeiro encontro: concluído o voo, me desfiz da asa e fui viver outras aventuras dentro e fora do serviço público. Após sua saída
do ministério da Economia, em maio de 1991, ainda permaneci no
posto por um breve período da gestão de Marcílio Marques Moreira
a fim de ultimar o acordo para o pagamento dos juros atrasados.
Como colega do Itamaraty, conhecia Marcílio há muito tempo e, durante a negociação, conversávamos com frequência porque, como
embaixador em Washington, ele servia como canal informal junto
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aos funcionários do Departamento do Tesouro mais envolvidos na
questão. Assim, foi com a sensação de dever cumprido que passei
o bastão a Pedro Malan, que com grande brilhantismo negociou
os acertos sobre o estoque da dívida. Naquela passagem, ocorreu
algo raro no Brasil: eu, Malan e Armínio Fraga, que então assumia
a área internacional do BC, fizemos um road show mundo afora para
demonstrar a continuidade dos esforços do governo brasileiro no
processo negociador.
ETERNA VIGILÂNCIA

Naquele momento, o Brasil começava a estancar uma hemorragia, mas o pagamento da dívida externa resultou praticamente em
duas décadas perdidas, marcadas por muito sofrimento. Arcamos
com um preço extremamente elevado, dezenas de bilhões de dólares
saíram da nossa economia para liquidar a fatura de uma sucessão
de decisões equivocadas. Mas o Brasil honrou seus compromissos de
forma exemplar, sem nunca ter voltado à mesa de negociação. Muito da credibilidade que temos hoje no mercado internacional vem
desse período. E, se nos idos de 1990, alguém dissesse que hoje (2013)
teríamos quase US$ 400 bilhões em reservas, estaria se candidatando
a uma camisa de força. Mas o Brasil soube aproveitar muito bem o
banquete oferecido ao mundo pelos Estados Unidos e pela China no
início deste século e escapou da restrição externa que nos condenava a realizar os famosos voos de galinha. No entanto, o preço dessa libertação deve ser mesmo a eterna vigilância. Eu diria que, nas
condições atuais, nem se pode pensar no retorno a uma situação tão
dramática quanto àquela que vivemos. Mas também não dá para crer
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que estamos refestelados sobre um colchão eterno, pois o déficit em
conta corrente já volta a atingir níveis desconfortáveis. Que ninguém
se esqueça de que pagamos a dívida externa com muito suor, que
conquistamos nossa soberania a duras penas, E se, nas décadas de
1970 e 1980, entramos nesse turbilhão, em parte por uma confluência
de fatores negativos externos, também só deixamos o cataclismo essencialmente graças à conjunção de acontecimentos exógenos. Está
na hora de capricharmos mais no trabalho de casa.

Depoimento a Claudio Fernandez e Luiz Cesar Faro | Edição 63, 2013
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CACOFONIA DE ABSCESSOS:
VIOLÊNCIA, DISRUPÇÕES
DO CAPITALISMO E CRISE
DA DEMOCRACIA
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Pierre Rosanvallon
Cientista político e historiador

Quando se fala em violência nas manifestações políticas da
sociedade europeia atual é preciso, antes de tudo, distinguir dois tipos de segmentos sociais que nela atuam. O primeiro é recorrente
na França há 40 anos e diz respeito à ação de extremistas, de direita
e de esquerda – estes, os chamados “anarquistas” e “autônomos”.
Parte deles tem por principal motivação política provocar a violência
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policial para em seguida protestar contra ela. Mas há também um outro tipo de violência social, de ódio, que vem dos jovens do subúrbio
que se sentem esquecidos: são os “quebradores”, que vão às ruas com
o propósito de saquear as lojas e quebrar suas vitrines. Isso tem ocorrido de maneira regular e recorrente nos últimos 30 anos. Por vezes,
houve ruas inteiras cujas lojas tiveram suas vitrines quebradas. Geralmente, esses pequenos grupos de “quebradores” e de extremistas
de esquerda ou direita aproveitam uma grande manifestação pacífica
para nela se infiltrarem e exercerem sua violência. O que ocorre hoje
nesse campo não tem absolutamente nenhuma novidade, nem no número de pessoas envolvidas, nem na intensidade das ações.
É certo que essas manifestações de violência, protesto ou ódio não
são movimentos revolucionários. Podem ser violentos, mas não são
revolucionários: eles não almejam um outro tipo de sociedade. O que
caracterizava o movimento revolucionário clássico era justamente o
fato de que o descontentamento levasse à tomada do poder. Atualmente, ninguém busca tomar o poder. Mesmo os grupos esquerdistas mais radicais falam mais de insurreição que de revolução. São
movimentos negativos. São agricultores que querem menos impostos e mais ajuda do Estado. São “quebradores” que querem reduzir
o sentimento de distância social. São pessoas que manifestam uma
espécie de aspiração reacionária no sentido tradicional do termo,
ou seja, de voltar a uma sociedade mais tradicional, criticando a
modernização dos costumes.
Eu diria que há um deslocamento da dimensão do conflito social.
Não se trata mais de um conflito econômico, mas cultural. O fundamento do problema reside no medo e na desconfiança do outro.
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Podemos dizer que hoje em dia há na França muito largamente elementos de medo do Islã. Mas vemos que o medo social e a desconfiança social são alimentados pelo desconhecimento. Atualmente,
há no mundo muçulmano sucesso junto a jovens convertidos que
não têm nenhum conhecimento religioso. As pessoas são seduzidas pelo radicalismo, pela violência, mas há um certo número de
jovens franceses que vão combater ou mesmo praticar execuções
com o Estado Islâmico, e que são pessoas que nunca estiveram numa
mesquita em sua vida. Então, isso está fora do domínio religioso. É
quando não se conhece alguém que o vemos através de imagens e
de fantasmas. Nesse momento, há uma imaginação negativa que se
sobrepõe à realidade. Uma sociedade na qual as grandes cidades separam as pessoas umas das outras é uma sociedade que produz mais
medo, mais fantasmas e mais desconfiança. E nesse momento o risco
não é absolutamente o risco de uma revolução; ao contrário, é o risco
de implosão das sociedades nas quais a aceitação da solidariedade
recua. E vemos muito bem, nas sociedades europeias, que hoje elas
aceitam menos a tributação social do que antes.
AS METAMORFOSES DO CAPITALISMO: ISOLAMENTO SOCIAL
E DESENCANTAMENTO DEMOCRÁTICO

Na raiz desse fenômeno de desencantamento com a democracia
se acha a mudança da natureza do capitalismo, que era tradicionalmente um regime de organização e exploração da força de trabalho.
Atualmente, esses elementos de organização e exploração continuam a existir, mas o capitalismo se tornou – pela sua dinâmica – um
capitalismo de inovação, no qual o que importa é mobilizar a parti376
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cularidade de cada um. Hoje, a boa liderança não se mede em termos de organização racional, e sim de mobilização dos indivíduos
a darem no trabalho o melhor de suas capacidades individuais. A
exploração passa pela mobilização dos talentos particulares de cada
indivíduo, o que é algo diferente da exploração clássica do trabalho
de uma massa de trabalhadores encarregados de desempenhar tarefas mecânicas idênticas. O trabalhador passou a ser reconhecido
pelo seu talento do plano da particularidade, o que ajudou a dissolver os vínculos anteriores de solidariedade que se haviam criado
pela igualdade existente no mundo do trabalho. Com o crescimento
da desigualdade daí decorrente, veio igualmente a secessão social,
os separatismos sociais. Hoje em dia vivemos em um mundo no qual
há um retorno do preconceito, dos fantasmas a respeito do outro,
das imagens diabolizadas. E isso se deve ao desconhecimento que
temos a respeito do outro.
E o capitalismo contemporâneo também mudou a democracia.
A história da democracia – o sufrágio universal – começou a se generalizar no fim do século XIX. No momento da generalização do
sufrágio universal, o cidadão percebe as vantagens de uma vida social compartilhada, principalmente no nível dos trabalhadores e dos
sindicatos. Foram as experiências das dificuldades vividas, principalmente por causa das grandes guerras, que favoreceram a solidariedade que marcou a vida social europeia na segunda metade do
século XX. A história da democracia foi, portanto, aquela de uma democratização econômica concomitante a uma democratização política. Nos últimos trinta anos, todavia, aquelas duas dimensões se descolaram: há democracia política com uma sociedade pulverizada em
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termos de solidariedade. A democracia tornou-se desde então uma
máquina de produzir decepção. Há uma expectativa muito grande
no momento das eleições e depois vem invariavelmente a decepção.
Há uma espécie de momento de entusiasmo, em que há um horizonte
de atendimento imediato das expectativas, depois a vida cotidiana
mostra a distância que existe entre as promessas e a realidade. Por
isso, muitas democracias são tentadas a se deixar levar por regimes
autoritários e expressões racistas, que legitimam justamente a secessão social. Da mesma forma, as mudanças operadas no capitalismo nos últimos trinta anos, do plano da generalidade para aquele
da particularidade, da individualização, afetaram igualmente o sistema partidário das democracias. Os partidos mudaram de natureza, deixando de ser órgãos de expressão de diferentes categorias da
sociedade, orientado cada qual por uma ideologia, para se tornarem
máquinas eleitorais encarregadas de seduzirem o eleitor um a um,
a partir de um discurso sedutor de tintas demagógicas. Ou seja, as
mudanças no capitalismo trouxeram uma crise da solidariedade que
cimentava a comunidade política e, ao mesmo tempo, uma crise de
representação política.
REALIMENTAR A SOLIDARIEDADE: RECRIANDO OS BENS COMUNS

Como resolver o problema da solidariedade desfeita? Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que o problema da desigualdade não
se resolve simplesmente no plano da redistribuição. Para que seja
possível voltar a redistribuir, é preciso restabelecer os vínculos de
solidariedade que foram desfeitos nos últimos trinta anos. É preciso
investir na capacidade que tem a sociedade de voltar a produzir bens
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comuns, que é o que acima de tudo a caracteriza. A redistribuição é
monetária. Os bens comuns produzem laços sociais. E é por isso que
nas ciências humanas há todo um movimento ao mesmo tempo de
reflexão histórica, sociológica e econômica sobre o desenvolvimento de coisas comuns – o que se chama em inglês de “commons”. O
modelo clássico da sociedade de bens comuns subvertida pelo capitalismo é o da Inglaterra do século XVII, quando havia muito campo
comum e o trabalho comum. Foi então que se começaram a fazer os
cercamentos da terra para fracionar a propriedade e torná-la privada e aumentar sua produtividade. Hoje, de modo simbólico, é o
contrário que precisa ser feito: criar bens comuns. O capitalismo,
principalmente este que se desenvolveu nos últimos trinta anos, é
uma máquina de fazer cercamentos, de privatizar, de isolar os indivíduos. É muito importante que, por exemplo, no domínio da internet, se tenha softwares livres; que, no domínio da vida urbana, se
multipliquem os espaços de vida e de circulação comum. Embora,
nas cidades oitocentistas europeias, houvesse muito pouca ligação
social, devido à segregação de acordo com classes, as pessoas se encontravam na rua. Hoje, nem isso.
Então, uma primeira solução para a redução da desigualdade é
reaprender a viver como iguais. E quanto mais se produzir bens comuns, mais se fomentará o hábito de viver como iguais e, portanto, a solidariedade, hoje ausente nas sociedades contemporâneas. A
vantagem da vida comum é que ela faz com que se perca o medo do
outro. Então, a solidariedade pode se tornar mais forte. E quando se
restabelece o vínculo comum, o vínculo da solidariedade, torna-se
possível restabelecer igualmente a redistribuição. A redistribuição
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não é possível se não há um traço sociocultural de qualquer espécie capaz de gerar a sensação de igualdade. Sim, é preciso mudar a
forma de vida social, enchendo-a de solidariedade, de bens comuns,
para modificar as formas de capitalismo, para que se desenvolva
em forma de economia solidária, de economia cooperativa. Mesmo
na ponta do progresso eletrônico – a saber, tudo que é da ordem da
eletrônica, da informática, da internet – vê-se as duas formas possíveis de bens: o do capitalismo avançado, particularizado, e, ao lado
dele, o das coisas comunitárias e do mundo compartilhado. Os dois
podem coexistir. Por exemplo, a maior enciclopédia do mundo, a
Wikipédia, é uma organização comunitária, não é algo que se vende
no mercado. A mudança do capitalismo passa por lutar para tornar
eficaz a vantagem do bem comum; lutar para que a economia real
importe mais que a do capital; lutar para que o inovador seja mais
recompensado que o rentista. A partir da decomposição de tudo que
vemos aí, certamente podemos prever formas de solução.
PARA ALÉM DOS PARTIDOS: A LUTA PELO RESTABELECIMENTO
DA CONFIANÇA E OS MOVIMENTOS SOCIAIS

Por outro lado, para enfrentar a crise da representação política,
é preciso repensá-la para além dos partidos. É preciso que nasçam
organizações democráticas de outro tipo. Os partidos políticos foram grandes organizações democráticas, organizadoras de implementação e viabilização do sufrágio universal. Os partidos políticos
tiveram, além disso, uma dimensão de expressão social, que eles perderam. Portanto, é preciso encontrar novas organizações de expressão social, achar formas de dar voz aos tornados invisíveis. Há toda
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uma invisibilidade social de que os partidos políticos não se ocupam
e que constitui hoje o cerne do problema da representação política.
Representar quer dizer justamente estar presente no debate social,
estar presente no conhecimento do outro, das realidades vividas por
diferentes grupos sociais, as realidades vividas por pessoas, suas dificuldades. Portanto, há necessidade de novos organismos capazes
de dar visibilidade a esses setores sociais, seja pela internet, pelos
livros, pelos grupos comunitários. Ao lado deles, é preciso que haja
também, ao lado dos partidos políticos, outros, que se ocupem, de
maneira cotidiana e permanente, de discutir, criticar, interpelar o
modo de agir do governo. É preciso fazer com que o governante preste conta, que se interesse pelo problema da sociedade, que seja transparente e torne as coisas mais visíveis. Tais medidas são necessárias
para se restabelecerem os vínculos de confiança entre governantes
e governados, de modo a que estes últimos não vejam os primeiros,
ou o governo como um todo, como uma máquina que privatize a política em proveito deles. É bom lembrar que a definição clássica da
corrupção política passa justamente pela noção de privatização dos
bens públicos em proveito da reprodução da classe política. Enfim,
é preciso que a democracia articule os eleitores em torno de novas
formas de representação, e essas organizações sociais se dediquem
a brigar por maior transparência por meio da interpelação pública.
É o que começa a emergir por todos os lugares do mundo.

Depoimento a Christian Lynch | Edição 67, 2014
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ENTRE POUCAS
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Pedro Paulo de Sena Madureira
Editor

Hoje, se Sartre fosse escrever “O Ser e o Nada”, seria “O Nada,
o Nada e Coisa Nenhuma”. Qual filósofo de importância mundial
surgiu depois de Sartre? Nenhum. Os tempos de hoje são da imagem.
E a imagem é impositiva, repressora. A pessoa vai a um cinema e vê
uma atriz. Ela é como é.
Se uma pessoa lê o “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, ela
imagina cada detalhe da Capitu, como é o Bentinho, o jeito do Esco-
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bar, o puxa-saquismo do José Dias, que é um personagem extraordinário. A imagem que eu tenho deles não é a mesma que os demais
têm. É a manifestação plena da individualidade, que é a capacidade
de derivar dentro da ficção. Cada um tem a sua imagem, enquanto
no cinema a imagem está lá, dominadora, onipotente.
Nós estamos num mundo neoplatônico. Porque a noção de realidade aristotélica esvaiu-se. O que vale é a imagem. Predomina
sobre a realidade. Isso contamina toda a vida humana. Por exemplo,
o mercado financeiro é o dinheiro, com o dinheiro, para o dinheiro,
pelo dinheiro. A consistência do mercado financeiro não é a realidade imediata de uma empresa. É o quanto o mercado define que
aquele bem vale em termos financeiros. O dinheiro é simbólico. Ele
se tornou uma abstração da troca. Hoje temos mercados de valores
intangíveis. E o que é real? É o que você quer que seja – o que não
quer dizer que seja real.
Veja a internet. As pessoas imaginam para si vidas que jamais
terão. Biografias que jamais tiveram. E aquilo passa a ser a realidade. Estamos vivendo o mundo das aparências, que Platão denunciou
e Aristóteles pisou em cima. A materialidade das coisas perdeu-se.
Quando falo de materialidade, quero dizer a corporeidade das coisas. Um mundo de entrelinhas vazias.
QUANDO A PORCA TORCE O RABO

Sou rigoroso no métier, mas não sou intransigente. Eu publicaria
diversos dos escritores que estão à venda nas livrarias, caso estivesse
no exercício da profissão. Gosto de alguns poucos novos escritores,
como o Bernardo Carvalho. No outro extremo, me agrada bastante
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uma freira que tem três livros, Maria Valéria Rezende. Ela publica
pela Editora Alfaguara. Dessa autora, eu li tudo. Não tem nada a ver
com o Bernardo. A questão da produção literária no Brasil atual é a
difícil comparação com os anos 1980 e 1990, um período insipiente
em matéria de novidades, com o panorama dominado por grandes
nomes, como Nélida Piñon, Zé Rubem Fonseca, Roberto Drummond.
Raquel de Queiroz publica o último romance em 1992. Até os 1980
e 1990 não havia a profusão de nomes novos que hoje nós vemos.
Milton Hatoum também surge naquela época, mas num patamar
bastante elevado. Essa exuberância de autores é recente. Ela começa
a partir do fim dos 90, vindos do Sudeste, Sul e Nordeste.
O que colaborou para isso foi o aumento das premiações e concursos. O Camões, que premia autores portugueses e brasileiros, e
a valorização do Prêmio Jabuti – que antes não pagava nada, mas
agora agracia os escritores – devem ter tido influência. Tenho medo
de teorizar sobre essas coisas, mas são fatos notórios. A internet
também facilitou a comunicação entre editores e os escritores. Essa
combinação de fatores indica um conjunto muito positivo, que deve
estar estimulando a produção editorial. Mas do ponto de vista da
qualidade, aí é que a porca torce o rabo. Ainda estamos distantes do
que já fomos. Contudo, não sou contra a publicação desses “livros
B”, digamos assim. Porque da quantidade pode nascer a qualidade,
já dizia o velho barbudo alemão.
Se, de cada 10 livros publicados, aparecer um de boa cepa, a escala
está bem justificada. Essa relação quantitativa favorável às obras de
menor qualidade é algo que ocorre na literatura mundial. O que se
escreveu no século XIX e hoje está esquecido é uma barbaridade. Até
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meados do século XX, o fenômeno é o mesmo. O que seria da indústria editorial americana sem o best seller? Ela não sobreviveria. As
editoras fazem o sanduíche misto. Eu também fazia essa mistura.
Tem que ter uma parte para o leitor menos informado e de vez em
quando algumas obras mais sofisticadas. Às vezes acontece de um
livro de extrema qualidade atingir ótimas vendas, como aconteceu
com a Marguerite Yourcenar e o Milan Kundera. São exceções. Para
cada 10 romances do Sydney Sheldon um do Faulkner já justificaria.
No Brasil temos não só a profusão de autores, mas o surgimento
de uma grande quantidade de mulheres autoras. Antes não havia. Há
também uma grande quantidade de pequenos editores. O fato de não
serem tão bons quanto gostaríamos não tem nada a ver com o mercado. Hoje há uma grande intercomunicação entre os escritores, o que
também é positivo. Temos uma quantidade de festivais literários, tais
como a Flip de Paraty, o encontro promovido pela Livraria da Vila com
autores e leitores num barco no Amazonas, enfim, eles existem pelo
Brasil inteiro. A questão da qualidade se coloca para o leitor refinado.
Mas esse não é um fato novo. O que se publicou de folhetim do século
XIX era uma enormidade. As novelas saiam nos jornais. Na França,
novela de TV ainda é chamada de feuilleton (que se refere às folhas de
jornal). Tudo isso alimentava o imaginário das pessoas; grandes escritores como Balzac passaram a vida publicando em jornal.
Quando fui editor na Nova Fronteira, começando com Dr. Carlos
(Lacerda) e depois com Sérgio e Sebastião Lacerda, colocamos Marguerite Yourcenar no primeiro lugar na lista de mais vendidos da revista
Veja. A Antologia Poética de T.S. Elliot, traduzida por Ivan Junqueira,
ganhou uma fantástica 81ª posição no ranking. Traduzimos tudo de
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Virgínia Woolf. Aliás, nós somos provavelmente o único país de língua não saxônica que fez isso. Todos os contos de Ezra Pound, mais de
mil páginas, traduzidos por José Lino Grünewald, grande intelectual,
bom poeta e jornalista. Todos os romances e contos de Thomas Mann.
Fizemos muita coisa na Editora Nova Fronteira, e o que ficou faltando, nós fizemos na Siciliano. Em todas as editoras por onde passei,
os donos ficaram muito bem, digo com orgulho. Ou elas valem uma
fortuna ou foram vendidas com grandes lucros para os proprietários.
A INTERNET NÃO TEM ALMA

Saímos das páginas dos livros para as telas do computador. As
pessoas transam pela internet. As pessoas não suportam mais os
cheiros umas das outras. Nem o toque. Nós esquecemos que a carne
é fundamental. Ela é tão fundamental que o texto do Concílio de
Niceia, quatro séculos depois do cristianismo vigente, reza: creio
na ressurreição da carne. Não é o espírito que ressuscita, não é a
alma que ressuscita, é a carne. Não é a cultura ou a inteligência, é a
carne que ressuscita. Desculpem os neologismos ou, melhor dito, me
perdoem os palavrões, mas a vida “internáutica é ectoplasmática”.
Não tenho e-mail, Facebook, blog, e meu celular só chama e recebe. É um telefone fixo de bolso. Outro dia me vieram com uma coisa horrorosa: WhatsApp. Como assim? Não tem nada acontecendo?
Nessa cultura de internet sou analfabeto. Estou na carreira de editor
desde os 18 anos e nunca aprendi a bater à máquina. Sempre escrevi
à mão ou ditei, em português, inglês e francês. Tive secretárias ótimas que ficaram cultíssimas depois que trabalharam comigo.
Não vejo com tristeza a derrocada dos jornais e do papel. Não
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sou nostálgico nem melancólico. Não fico fazendo comparações.
Mas vejo, naturalmente, com preocupação, apesar de que muita coisa acaba por um processo natural de depuração. A quantidade de
livros em uma biblioteca não define a sabedoria de uma pessoa. Na
biblioteca de Shakespeare só tinha 40 livros. Quem Sócrates leu?
Muito poucos, certamente.
No Brasil temos uma tradição de ótimos editores, com faro e
instinto apurados. Mas poucos, muito poucos, são cultos no sentido
europeu da palavra. Um bom exemplo foi a gloriosa José Olympio,
comprada do poeta modernista Augusto Frederico Schmidt. Da literatura de hoje, ninguém me interessa. Raramente passo da décima
página. Eu sou um editor na acepção mais afinada da palavra. Porém, não quero parecer um desqualificador da produção literária. É
preciso sempre dizer que a literatura brasileira não morreu.
ENTRE A METÁFORA E A METONÍMIA

O que vemos hoje é a multiplicação da imagem e do virtual, o que
nos torna metonímicos, ou seja, meras partes do todo. O mundo está
entre a metáfora e a metonímia. O paulista é metonímico, o carioca
é metafórico. Por maiores que sejam as barbaridades que aconteçam
no Rio, a cidade tem a beleza natural. O carioca tem individualidade.
São Paulo não tem natureza nem tem beleza. Não tem nem rio. O Tietê não merece ser chamado de rio. Não tem passado, nem paisagem.
Se houver uma catástrofe no Rio e todos forem mortos, ainda assim sobraria a natureza. Se o mesmo acontecer em São Paulo, vai
aparecer um paulista catando os caquinhos. Todo o paulista é metonímico, do milionário ao zelador de prédio.
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Vim pra cá em 1989, para assessorar o Fernando de Morais, que
era secretário de Cultura do governo Quércia. E aqui fiquei. Sou um
ser artificial, a natureza para mim é boring. Uma chatice! É como disse Oscar Wilde: “A natureza é sempre igual”. Mas alguém respondeu:
“Tem inverno, primavera, verão, outono”. Ele contra-atacou: “Pois é,
o inverno é sempre igual ao inverno, a primavera igual à primavera,
o outono igual ao outono”, uma chatice.
De São Paulo saem os políticos, FHC, Lula, Maluf, Quércia, Ulysses, uma elite política metonímica. No Rio, o absenteísmo do atual
prefeito Marcelo Crivella é típico. Aqui tem o excesso texano do João
Doria, que impõe a regra: o gestor não discute, afinal é gestor e ponto final. O Rio aceita gente de fora, como o Brizola, que teve no Rio a
maior votação para deputado federal e foi o único político brasileiro
a governar dois estados, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. O
Rio não tem agenda. São Paulo tem agenda, as pessoas marcam compromissos para daqui a um mês.
NAVALHA EM LINHAS EXANGUES

Desde 2005, ninguém me convida para nada. O primeiro editor
que me convidar para trabalhar com ele, eu vou. O ano de 2005 foi
uma catástrofe para mim, uma hecatombe, um tsunami. Eu entrei
nos processos do Edemar Cid Ferreira, presidente do Banco Santos,
não pela atividade cultural, mas pela atividade que eu exercia na
Bienal, na qual continuo como conselheiro vitalício. Também foi um
assunto completamente dissociado da Brazil Connects, empresa de
promoção cultural, cuja origem é a exposição Brasil 500 anos. São
projetos que nunca foram contestados. Essa coisa de patrocinador,
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de captador em arte, foi o Edemar que botou pra frente na Bienal de
94. Não existia nada disso. Todo problema do Edemar foi o Banco
Santos e o seu rolo financeiro.
Num determinado momento eu passei a assinar papéis do Banco
Santos, a pedido do Edemar. Eram debêntures, e eu sequer sabia
para que serviam. A primeira vez que um delegado me perguntou
sobre os títulos, eu respondi que não tinha a ideia do que se tratava,
não podia dar nem a definição lexicológica.
Eu trabalhei 12 anos com o Edemar Cid Ferreira, na parte cultural. Ele nunca deixou de cumprir uma só vírgula do combinado, pelo
contrário, ele ia além. Não havia razão nenhuma para eu desconfiar
dele. Além do que a nota do banco era muito bem classificada pelas
agências de rating Fitch e Standard & Poor’s.
A tragédia começou em novembro de 2004, mais precisamente no
dia 12, quando o Banco Central decreta intervenção no Banco Santos.
A instituição estava sem caixa para cobrir o depósito compulsório.
Edemar foi a Brasília conversar com o presidente do Banco Central e
pedir um prazo. O presidente do BC teria concordado. Edemar então
voltou para São Paulo, numa sexta-feira; quando chegou à noite em
casa e ligou a TV, viu que a intervenção tinha sido decretada. Mesmo
com recebíveis de excepcional qualidade. Alguns dias depois o BC
diminuiu a exigência do compulsório, mas aí já era tarde.
Não estou absolvendo o Edemar de jeito nenhum, até porque esse
papel não me cabe. Mas o que houve ali foi um complô de dois grandes bancos, cujo nome não vou dizer porque tenho que me poupar.
Sabe Napoleão Bonaparte? Quando Napoleão botou a coroa na cabeça, disseram para ele: “O senhor começou a cair”. Enquanto ele foi
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Napoleão Bonaparte, até 1804, era herói dos franceses. Depois que
virou Napoleão I, para se vingar da elite francesa que sempre o desprezou, virou bonapartais, pejorativo, por causa de seu sotaque corso.
Edemar foi do Partido Comunista, Tesoureiro da Juventude Comunista. Foi amigo íntimo do Plínio Marcos, a quem sustentava. Ele
dava uma mesada ao Plínio. Foi também produtor e ator de uma das
peças do Plínio, “Barrela”, censurada no dia da estreia em Santos.
Edemar esteve na vida do Mário Covas desde que ele foi eleito vereador. Era um estranho no ninho dos banqueiros.
Só o Bradesco sempre apoiou as iniciativas culturais do Edemar.
Por que o dono do Bradesco, Amador Aguiar, nunca foi um aristocrata, era uma pessoa de origem simples, como o Edemar. Talvez por isso
os dois tenham se entendido bem. O Bradesco apoiou a reforma da
Oca do Ibirapuera e a Exposição dos 500 anos, na Bienal. O Bradesco
patrocinou a vinda da Carta de Pero Vaz de Caminha, que nunca tinha retornado ao Brasil. A Carta chegou ao Aeroporto de Cumbica e
seguiu pela cidade no carro de bombeiros em um cortejo. Um cartaz
enorme estampava os seguintes dizeres: Bradesco traz de volta a carta
de Pero Vaz de Caminha, que fundou o Brasil. Depois o Bradesco patrocinou a mostra do Picasso, ocupando a Oca inteira no Ibirapuera.
Fui trabalhar com Edemar em 1993 de uma maneira muito bonita. A Bienal passava por uma crise muito grave, financeira e administrativa, e era preciso eleger um novo presidente da Bienal. Um
belo dia me liga o amigo Pedro Corrêa do Lago. Já temos um novo
presidente, Edemar Cid Ferreira. Você vai ser o vice dele porque
ele precisa de uma pessoa como você. Você é conhecidíssimo, tem
uma carreira formidável. Dois dias depois aparece na minha casa
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o Edemar, com uma caixinha de charutos cubanos Cohiba. E assim
começou a amizade.
RECORTES DA INTIMIDADE

Hoje sobrevivo da ajuda de amigos e do meu patrimônio. Este
apartamento está hipotecado três vezes, por causa das dívidas trabalhistas da Brazil Connects. Vou vendendo as minhas coisas. Minha
residência era igual à casa de Miss Marple (personagem de Agatha
Christie). As pessoas se movimentavam em labirintos entre os objetos. Hoje tenho um terço dos objetos e obras de arte que tinha
naquela época. Vendi minha coleção de candelabros da família. E
ainda tenho muita coisa para vender. Minha família nunca soube
transformar dinheiro em dinheiro. Eram riquíssimos e foram queimando tudo na vida intelectual e política.
Minha rotina é ver todos os seriados e as tevês de outros países,
porque falo várias línguas. Vejo até a TV japonesa, que não entendo,
mas que tem imagens muito boas. Vejo a TV portuguesa. Sabe como
chamam lá coalizão? Geringonça. É bem o que estamos vendo aqui
no Brasil: uma geringonça, uma patacoada.
Outro dia vi na TV francesa um estudo sobre o muriqui (macaco
da Mata Atlântica). Os pesquisadores franceses garantem que eles
são mais pacíficos que os bonobos africanos, têm hábitos solidários
e quem manda são as fêmeas. Elas só transam para procriar. Depois,
o relacionamento se dá entre fêmeas e fêmeas e machos e machos.
Interessante, não?
Pra mim a questão do homossexualismo nunca foi um problema.
Fui criado pela minha vó Alice, por quem tenho verdadeira adora391
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ção, que era uma mulher muito avançada para seu tempo. Ela recebia muita gente em casa, mas duas coisas não eram assunto: dinheiro e sexo. Dinheiro, ou se tem ou não se tem. E sexo, façam como
mais apreciarem. Meu primeiro namorado foi aos 17 anos. Quando o
apresentei à minha vó ela perguntou: seu amigo? Eu disse, não, meu
namorado. Ela só respondeu: vai ficar para o jantar? Estou casado
há 40 anos com o Carlos Henrique (Lamothe Cotta).
MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA

Nunca fiz psicanálise, nunca farei. Admiro a originalidade e profundidade do pensamento de Sigmund Freud. Mas não faço análise,
porque a culpa é toda minha. Tudo é sempre culpa minha, desde a
Guerra da Síria às bombas no Iraque. E isso é puramente cristão. É
o Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, da missa. É libertador. A culpa
não é do meu pai, da minha mãe, do cachorro da vizinha, a culpa é
minha. Fui reprimido por meu pai, pela minha mãe, aquela lengalenga da psicanálise. Sua psiquê está em forma quando para de falar
essas coisas. Quando assume sua culpa, você protagoniza todos os
detalhes que barraram seu desenvolvimento psíquico. Tenho a imagem de São João Batista ao lado da minha porta. Ele está ali porque
pregou no deserto. Para mim isso diz tudo.
Qual é a grande descoberta do Freud? É o inconsciente, que é
revolucionário, anárquico. É a culpa. A pessoa tem alta de uma psicanálise quando considera que a guerra da Síria é sua culpa. Uma
vez perguntaram a Murilo Mendes, grande poeta, se ele era marxista. Ele disse que não, “admiro muito, mas sou católico, apostólico,
romano”. Digo isso porque Cristo dividiu o pão e o vinho, seu pró392
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prio corpo foi dado para todos. É a mais valia mais deslumbrante da
história. É o próprio corpo. Não é o lucro, não é o capital, é o corpo
como mais valia. Os cristãos não se dão conta.
O NOME DA INJUSTIÇA É PHILIP ROTH

Sou uma pessoa póstuma, uma nota de rodapé. Um dia uma mendiga aqui da esquina, com quem sempre conversava me disse: “O senhor é um barão”. Respondi que não era, mas ela insistiu: “O senhor
pode não saber, mas é um barão.” Outra senhora cruzou comigo e
disse: “O senhor é um monumento”. Eu repliquei, sem querer ser
grosseiro: “Desculpe-me, minha senhora, mas não diga isso para o
seu maior inimigo. Os monumentos, seja lá de quem for, em Paris,
Londres ou Nova York, são latrinas dos pombos”. Não sou temporal ou atemporal, já morri. Aliás, eu já tentei me matar duas vezes,
em 2005 e 2010. A minha depressão é grave. Porque é de fora para
dentro. Não sou um depressivo clássico. Não tenho uma estrutura
psíquica depressiva. Mas tomo remédio até hoje, em doses altas, o
que me mantém com humor.
Tenho medo, claro que tenho medo. Até Jesus teve medo quando
estava na cruz. E morreu sem fé. Basta lembrar o que ele disse: “Ó,
Deus, por que me abandonastes?” Estou relendo também o maior
romancista vivo, injustiçado pelo Nobel, Philip Roth, que eu adoro.
Ouço música clássica. Mozart é o maior de todos. E amo as letras.
Leio a Bíblia de trás pra frente e de frente pra trás. Quase não saio
de casa (um amplo apartamento no bairro de Higienópolis) porque
tenho dificuldades de me movimentar devido a problemas de coluna, por isso tenho tantas bengalas. Gosto de Higienópolis, porque é
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mais parecido com o Rio dos anos 50. Mas gostaria mesmo é que o
presidente Emanuel Macron a sua ministra da Cultura, Françoise
Nyssen, restaurassem o Palácio de Fontaineblau, onde morou François I, maior rei do renascimento. Assim eu poderia pedir emprego
a eles. Quem sabe não me aceitam como mordomo?

Depoimento a Ricardo Lessa | Edição 77, 2017
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Wanderley Guilherme dos Santos
Cientista político

Os governos atuais dos países mais evidentes, em todo o mundo, estão desarmados de estratégias criativas diante da insatisfação
generalizada do planeta. Exceção feita, naturalmente, daquele 1% de
ricos de cada um deles, de notória ostentação. Mas reduzir o sentido
da crise contemporânea a desequilíbrios econômicos constitui outra
variante da mesma incapacidade avaliativa. Liberais em política e
moderados neokeynesianos em economia, tanto quanto radicais de
toda espécie, manifestam inquietação quanto ao que não se parece
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com crises passadas, embora não esteja evidente qual o tipo de totalidade econômica, social e política em formação.
Em todas as crises anteriores da sociedade industrial, a superação era integrada por investimento público, políticas sociais de
atenção ao emprego, proteção ao trabalho e inclusão de populações
periféricas. Ao contrário, observa-se, hoje, a debandada do poder
público e a esterilização, quando não a completa revogação, da legislação de integração pactuada das grandes massas destituídas
de capital.
A crise contemporânea compromete a infra e a superestrutura
da sociedade industrial, seus valores cívicos e códigos de conduta.
O que se desfaz é a sociedade organizada e produtiva dos últimos
três séculos, incluindo a viga fundacional de sua racionalidade operacional: a transitividade tácita nas relações econômicas, políticas,
sociais, institucionais e pessoais. Encontra-se a história em trabalho
de parto da sociedade intransitiva, subvertendo práticas e expectativas secularmente vigentes. Creio possível esboçar uma descrição
sumária de como se está produzindo tal ruptura; não obstante, ainda
que sumária a descrição, a coerência exija complexa exposição. Isso
é assunto para um livro ainda em andamento.
Para compreender o conceito de sociedade intransitiva é preciso
começar pela gênese. Quando da queda do Muro de Berlim, sucedida pelo desmantelamento da sociedade socialista, tive a percepção
de que não se tratava apenas de uma vitória do capitalismo sobre
socialismo. Era algo de muito maior transcendência histórica: o desenlace de um conflito sobre a melhor maneira de organizar a vida
em coletividade, iniciado lá na baixa Idade Média, que começou a
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ganhar formas mais agudas a partir do Renascimento, quando da
disputa entre o pensamento laico e o religioso. Foi, então, que o
capitalismo comercial emergente buscou mecanismos de compatibilização com os princípios éticos religiosos representados pela
Igreja, que não se pejava de condenar a usura, porque ainda não
tinha aceitado o modo mercantil de produção. Os mercadores eram
assombrados pelo fantasma do pecado. Daí as ofertas à Igreja para
a construção de altares, doações, estátuas de santos, como forma
de comprar absolvição.
Do ponto de vista filosófico, essa tensão se manifestou posteriormente na oposição entre pensadores que dignificavam os mecanismos de mercado, de produção, distribuição, locação de bens, e de
outro, aqueles que repudiavam ou tinham reservas em relação à
extensão ilimitada da liberdade de enriquecer e tentavam conciliá-la buscando um compromisso moral, baseado em preceitos como a
solidariedade, a empatia com o semelhante. Tratava-se de conciliar o
individualismo com o bem comum. Esse compromisso é perceptível
na teoria política de um dos primeiros pensadores liberais, o filósofo
inglês John Locke, para quem legitimidade da acumulação dependia
da capacidade de exploração da terra pelo proprietário.
No século XVIII, o problema da compatibilização do individualismo com o bem comum, entendido como vontade geral, foi enfatizado
por Rousseau, que fez certa ginástica mental para diferenciá-la da
mera soma das vontades individuais, entendida como vontade de todos. No fundo, o que essas formulações exprimem é o conflito entre
o interesse ou o egoísmo individual, de um lado, e a solidariedade,
os imperativos de bem comum, de outro. Immanuel Kant retoma a
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dimensão propriamente ética do problema, formulando-o em termos
laicos: não faça ao outro aquilo que não deseja que seja feito a você.
Era também uma forma de tentar compatibilizar o crescente individualismo com a moral pública.
Essa dicotomia é mantida na sociedade industrial. O operário
busca ação coletiva, solidária entre os seus iguais, para a defesa dos
seus interesses. O empresário compete com outros empresários, mas
também compete com os trabalhadores para enriquecer. Seu interesse se opõe àquele do trabalhador. A partir do século XIX, essa
oposição se exprime principalmente pela filosofia do utilitarismo.
Jeremy Bentham chega a ser cruel: o que o cidadão deve buscar
única e exclusivamente é a sua satisfação pessoal. A tensão entre
indiferença e simpatia, egoísmo e altruísmo, fica cada vez mais clara, até se exprimir de modo definitivo a partir da Revolução Russa
na oposição entre capitalismo e socialismo. Os motivos pelos quais
essa competição terminou pela supremacia do capitalismo não me
compete explicar. O fato é que o desenlace da oposição se deu pela
supremacia da visão de mundo utilitarista.
O desaparecimento do socialismo real representou o fracasso da
primeira tentativa de criar uma sociedade com base do princípio do
altruísmo ou da solidariedade. Foi um fracasso não apenas intelectual; os atores que defendiam a possibilidade de construção de uma
sociedade em base de solidariedade também começam a desaparecer, o primeiro dos quais foram os sindicatos. Os empresários não
levavam a sua competição com os empregados ao limite da coação
porque havia um modelo alternativo de outra sociedade que lhe servia de espantalho. Da mesma forma, ele funcionava como orientador
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da ação política dos próprios países capitalistas, no sentido ético de
buscar, pelo ideal da solidariedade, produzir uma ordem minimamente igualitária.
O fim da União Soviética foi um divisor de águas, gerando uma
série de alterações na fábrica social que vai culminar na crise de
2008, que gerou um verdadeiro consenso no sentido de desmontar
completamente o arcabouço de conciliação entre os interesses coletivos, montado a partir do século dezenove, de que eram os sindicatos
a principal mola. Dali por diante, o egoísmo não tem mais adversário
ou alternativa. O neoliberalismo, na forma do chamado libertarianismo, representado teoricamente por autores como Hayek, Mises
ou Friedman, não tem nenhum compromisso com a solidariedade,
proclamando a legitimidade única e exclusiva do individualismo e
do egoísmo, próprios do utilitarismo. A felicidade de todos é a soma
das felicidades individuais de cada um. Os atuais teóricos do capitalismo sustentam que não há alternativa.
Recapitulando: o que caracterizou esses séculos das sociedades
comerciais e posteriormente sociedade industrial? Foi o princípio
da transitividade, que é aquela da racionalidade matemática: se A é
maior que B e B é maior que C, A é maior que C. Há uma presunção
de confiança geral e recíproca, que decorre da solidariedade e jaz
no fundo de todos os contratos da sociedade comercial e industrial.
O preço da violação desse princípio é o risco de sofrer uma sanção a
ser aplicada coercitivamente. Se eu sou seu amigo, o seu amigo será
meu amigo; da mesma forma, seu inimigo será o meu. E a sociedade
intransitiva é justamente aquela na qual semelhante princípio já não
vige. Se eu sou seu amigo, não necessariamente seus amigos serão
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os meus amigos, ou os inimigos. A sociedade deixa de ser automaticamente transitiva. Não existe mais a confiança coletiva, porque se
afirma o primado exclusivo do interesse privado.
Afora o respeito às leis, meu compromisso é somente com minha
agenda privada, e é a partir da conformidade dos outros com ela
ou não que defino meus amigos e inimigos. Não há mais uma ética,
no sentido de uma moral coletiva, que obrigue a solidariedade para
além daquilo exigido por lei. Coalizões sociais e econômicas são feitas assim nos dias de hoje, e aceitas como legítimas, porque cada vez
menos vigora uma ética de solidariedade. O que o governo Temer e
acólitos estão fazendo, nesse sentido, através da reforma trabalhista,
é ajustar o Brasil a essa tendência contemporânea de pretender acabar com o ser coletivo, própria da sociedade pós-industrial e de um
Estado descompromissado com o aspecto nacional.
A sociedade intransitiva é aquela em que a solidariedade faliu. A
sociedade industrial transitiva contava com a adesão dos seus membros. O habitante da sociedade transitiva vive e adere à transitividade das relações. O habitante da sociedade intransitiva não gosta das
relações intransitivas, mas não tem nenhuma condição de subverter.
Há a apatia do conformismo. A pessoa é obrigada a se virar por si
própria. O vizinho é um competidor. E não há qualquer arena de
conciliação. A humanidade inteira pode estar indignada e não vai
acontecer nada. Pode ser que mude, porque nós estamos entrando
em um mundo novo, o desagradável mundo novo. Aquele outro não
vale mais. Todo o universo da intransitividade está se difundindo
com incrível velocidade, levando à morte, não só o modo de produção da sociedade industrial, mas também sua moral coletiva.
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Estamos num período de extrema instabilidade, como foi o início
da Revolução Industrial. Basta ver o processo de desnacionalização
da produção, baseada em uma globalização que extingue os suportes materiais da solidariedade antiga, de claros suportes materiais.
Você estava dentro de uma fábrica, ao lado de outros que faziam
mais ou menos a mesma coisa. Hoje não há mais isso. As instituições
da sociedade industrial estão desparecendo como despareceram,
antes delas, as da sociedade mercantil. De acordo com a solução
que vem sendo aplicada nos países nórdicos, na esteira da crise de
2008, órgãos que expressam uma vontade coletiva, como sindicatos
e partidos, não existirão mais. Na sociedade intransitiva, a “nuvem”
disponibilizará sua biografia e o currículo dos trabalhadores, individualmente; e ali serão escolhidos pelo empresário ou consumidor.
Os apologistas da nova sociedade dizem que ela será ótima para os
empregados, que nela gozarão da maior liberdade. Não terão as obrigações para com os patrões, nem os compromissos impostos pelo
contrato coletivo. De fato, nesse novo regime, há certa retomada do
crescimento. Mas é um crescimento com alto índice de desemprego.
A substituição da mão de obra é um problema seriíssimo, que os
nossos economistas dizem não existir. Na periferia do mundo, como
sempre, os contornos serão dramáticos, porque as fases se superpõem antes mesmo que acabem as anteriores. A África não fez ainda
a Revolução Industrial, nem chegou luz elétrica em grandes partes.
Mas o desenvolvimento se dará de outro modo, porque não vai ter
empresa nacional com milhares de trabalhadores botando fiação debaixo da terra. Então não vão ter sociedade industrial. Ficarão com
uma lacuna permanente. As pontes não serão feitas, mas haverá um
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sistema de comunicação cibernética ligada aos mercados europeus e
asiáticos. A projeção do futuro dos países subdesenvolvidos não está
no horizonte dos teóricos da sociedade nova. Elogiam-na porque,
nos países desenvolvidos, ela dará ocupação na produção de itens
aos desempregados pela automação. Mas esquecem de que os desempregados dos países subdesenvolvidos terão emprego precário e
salários miseráveis na produção de itens que a sociedade desenvolvida vai deixar de fazer, embora ainda não esteja claro como essa
exploração vai se dar.
Algumas coisas, no entanto, já estão claras. A divisão social do
trabalho será totalmente reformulada. Não haverá como empregar
todo mundo. Vai sobrar gente, inclusive de boa qualificação, porque, no mundo da sociedade digital, o vencedor cria o mercado por
meio de um monopólio mundial, do tipo Google, Facebook, Microsoft. Então, os empregos de alta qualidade também serão finitos,
como os grandes engenheiros de comunicação. Só haverá necessidade de dois mil deles, e não de cem mil. Uns poucos gênios ficarão
encarregados desses empregos. O que você encontra na literatura?
Alguns mostrando o problema do desemprego e outros dizendo que
o problema previsto pela substituição da força de trabalho pela
automação não vai acontecer. Assim como a sociedade industrial
criou novos tipos de empregos e resolveu o problema, a sociedade
digital também vai fazer. Mas isso é um wishful thinking. Toda indicação vai no sentido contrário a esse.
A sociedade digital será de imensa abundância, dizem os teóricos.
Não há efeito decrescente da produção. Tudo amortizado. É certo
que será um mundo com 50% de desempregados. Mas, se houver um
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programa de renda mínima, com tudo tão barato, dizem os teóricos,
estará tudo resolvido. Especulativamente podemos imaginar que a
renda mínima deverá ser aquela que permita ao indivíduo adquirir toda a nova cesta de produtos cujo consumo será indispensável
para a manutenção e expansão das próprias empresas monopolistas.
Assim viverão os desempregados da sociedade digital. O problema,
penso, é que esqueceram de como será um mundo no qual metade
das pessoas passa a vida sem ter o que fazer o dia inteiro. Seguramente não vai ser uma beleza. A internet vai dar os jogos eletrônicos
para que a pessoa passe o dia inteiro vendo filmes e pornografia.
Pior ainda. Será o mundo em que 95% da população se virarão com
R$ 2 mil por mês e os outros 5% dominarão o planeta.
Esse é um mundo no qual a esquerda do século XX não tem mais
lugar. Por isso, toda esquerda no mundo hoje é obsoleta, conservadora e reacionária. Ela se organizou em termos de pensamento e
ação no século XIX para concorrer com o liberalismo em termos de
imaginário futuro de organização social. O liberalismo oferecia o
progresso; a esquerda oferecia a revolução pela ruptura. A queda do
muro de Berlim destruiu esse projeto alternativo. A esquerda desde
então tem estado na defensiva e não é à toa que sua palavra de ordem
seja “resistência”.
A esquerda precisa se despedir do século XX e investigar como
recompor o projeto de solidariedade dentro das novas condições.
Há que se repensar a sua relação da ação coletiva com o tempo, de
como é que se organiza temporalmente a ação coletiva em um esquema explicativo qualquer. É necessário levar em consideração o fato
de que, com o crescente monopólio das grandes empresas no plano
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internacional e o arsenal infinito de informações que elas detêm sobre cada indivíduo, não haverá liberdade de escolha que preserve a
autonomia ou a liberdade que as instituições políticas formalmente
resguardam aos cidadãos. As esquerdas vão ter de repensar, se reinventar, deixar o conservadorismo, se refundar.
Outro desafio será, no plano da ação coletiva, aquele referente
crescente à fragmentação das bandeiras, provocado pela individualização. Porque, se todo mundo é indivíduo, não existe mais massa. Se todos têm acesso a um mínimo de informação, maximizando
suas diferenças e preferências individuais, não tem mais massa. A
CUT já não faz mais greve. As últimas foram vergonhosas. A não
ser em situações muito específicas e imprevisíveis, não vai haver
mais movimento de massa. O fenômeno pode ser percebido não só
pela substituição da identidade de classe por aquela de identidade
étnica ou de gênero, nos atuais movimentos de esquerda, mas
pelo seu espantoso grau de fragmentação. Não há um movimento
feminista, mas dez. Os partidos vão se fragmentando até que sejam
tantos quanto forem os habitantes do país. Também aí o grau de
solidariedade se reduziu bastante.
Os participantes das jornadas de junho de 2013 não tinham nada
em comum; era uma coalizão de veto. Quer dizer, a ação coletiva vai
indo para o brejo. Sem dúvida, sempre haverá conflito, e vivemos
hoje um alto grau de polarização. Mas a era digital parece elevar o
grau de polarização ao mesmo tempo em que reduz as possibilidades de alternativa substantiva. O grau de politização aumenta, mas
ninguém vai para a rua.
A facilidade do contato com o outro aumenta com a era digital,
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mas, paradoxalmente, essa facilidade reduz cada vez mais a necessidade de investimento emocional na constituição de amizades
duradouras; porque, como hoje em dia ninguém mais corre o risco
de viver na solidão e se tornou muito fácil encontrar pessoas com
o mesmo perfil que o seu, tornou-se igualmente fácil descartá-las
ou substituí-las na primeira oportunidade em que os interesses divergirem. Na sociedade intransitiva, a amizade muda de sentido.
Lembre-se do que era a amizade no século XIX, expressa naquela
subjetividade e isolamento profundos da correspondência epistolar.
As pessoas viviam em função da família; a intimidade era uma esfera
muito resguardada. Elas tinham poucos amigos; as oportunidades
de contato eram raras, e ainda mais, as expressões de afeto. Mas o
pouco que havia era de uma densidade transcendental. Tome-se, por
exemplo, a forma por que Machado de Assis descreve o nível de envolvimento emocional que havia na amizade de dois solitários como
eram Bentinho e Escobar em “Dom Casmurro”.
Hoje em dia multiplicou-se a possibilidade de se ter amigos por
um milhão, mas as relações que se constituem são incomparavelmente mais rasas e não podem se tornar, elas também, insumos de
solidariedade, porque predomina exclusivamente no vínculo a medida do interesse pessoal. Não se dá nada em público. Esse universo
é privado. Ou é um público volátil, que se organiza para atingir fins
muito específicos e desaparece depois. Mesmo o chamado crowdfunding é privado. Ali não se colegiam, não se compartilham um grupo
com objetivos. Não existem mais aqueles grandes projetos totais,
que implicavam homogeneidade na forma de comer, vestir ou cortar
o cabelo.
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O espaço público está acabando, tal como o conhecemos nos últimos séculos. É isso que faz com que essa comunidade de comunicação não tenha nenhum impacto coletivo; que ela não produza nada.
A dimensão pública da vida exige que se vá para a rua, interferir na
vida de terceiros que não estavam esperando essa intervenção. Hoje
estão acabando com os canais pelos quais uma pessoa entrava em
relação com o outro.

Depoimento a Christian Lynch e Luiz Cesar Faro | Edição 79, 2017
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A seguir, trecho inédito do primeiro capítulo do livro “Sociedade
Intransitiva – Arqueologia Constitucional do Século XXI”, do cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, obra ainda em fase
de realização.

A SOCIEDADE INTRANSITIVA – ARQUEOLOGIA
CONSTITUCIONAL DO SÉCULO XXI
WANDERLEY GUILHERME DOS SANTOS

O ARGUMENTO SINTÉTICO

A Constituição que a prática política universal está debatendo, capítulo a capítulo, artigos e parágrafos, regerá o período de infância das
sociedades intransitivas, de que ultrapassamos o portal em ritmo de incomparável violência social, pelo vulto das vítimas e o ineditismo da indisfarçada advocacia jornalística e da pressão dos grupos de alta renda.
Ineditismo não tanto pelos cassetetes e bombas de gás de pimenta, mas
pela torrente de decisões governamentais legalmente adotadas, dando
fim a mais de um milênio de permanente negociação entre o altruísmo, a
apatia e o interesse egocêntrico. O recurso a ditaduras tradicionais revela-se antes como peculiaridades locais do que exigência operacional das
políticas impostas. Época esta, nascitura, provê disciplina severa, ainda
que imprevisível e volúvel em suas regras, sem prejuízo de punições com
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consequências até letais. Estou me referindo à brutalidade com que são
governadas, depois da crise mundial iniciada em 2008, as classes médias
dependentes do setor de serviços e os trabalhadores do setor industrial
da economia de todas as democracias contemporâneas. A consistência do
instante não distingue entre democracias ricas, remediadas ou pobres,
do norte ou do sul, historicamente estabelecidas ou de instalação recente.
A descontinuidade civilizatória é a mesma em todas as latitudes. A sociedade industrial exauriu-se. Assim como as elites asfixiaram sem substituir sociedades economicamente arcaicas e politicamente oligárquicas e
colonizadas, impondo-lhes, para ajustamento ao tempo histórico, retorcidas instituições da civilização industrial, do mesmo modo vários países, no
presente, ingressam em etapa revolucionária de produção da vida, inteiramente desprovidos de infraestrutura material, social e cultural. Mas a
adesão ao arcabouço da sociedade intransitiva é inevitável.
O projeto constitucional das sociedades intransitivas conta com a
vantagem original de educar cidadãos crentes de que somente aderindo
às normas constitucionais poderão opor-se a elas com alguma eficácia.
Garantindo sua longevidade, portanto, pois inexiste uma “constituição”
competidora à do status quo. Foi pela singularidade de admitir manifestações anunciando a urgência de superá-la que a democracia consagrou-se
na comparação com organizações monárquicas e oligárquicas anteriores.
Essa singularidade desapareceu.
Obviamente, tiranias nunca toleraram a propaganda de que deviam ser
destruídas. Mas hoje, o acúmulo de minúsculas infrações legou ao sistema
democrático-capitalista o condão de conseguir ajustar desapontamentos
individuais, ou de grupos, aos filtros que os traduzem em demandas não
contestatárias. Não há mais uma alternativa em disponibilidade. A perife408
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ria das relevantes arenas de poder abriga, sem dúvida, minúsculos agrupamentos, partidos estéreis, intelectuais visionários, preservados em seus
direitos de oposição revolucionária. Em democracias-capitalistas atuais, é
a impotência de todos que lhes assegura a legalidade no exercício do direito
de oposição.
Na essência, esgota-se o combate intestino, núcleo da sociedade industrial, entre simpatia, empatia, solidariedade, egoísmo, indiferença, traição,
ambição, ressentimento, frustração, torpezas – o inteiro catálogo bíblico de
perversões e santidades, acrescido da galeria de heróis, heroínas, vilões e
vilãs das tragédias, e ainda incorporando os censos de vilanias preparados
por Thomas Hobbes, Maquiavel, os doutores da Igreja Católica e pregadores africanos, americanos, europeus e asiáticos de todas as denominações. A continuar, o combate seria, por certo, um épico sem fim natural,
mantendo-se desconhecida a extensão do cardápio completo de mazelas
ou generosidades que a humanidade teria a oportunidade de autorizar.
E, contudo, a opulência dos futuros livros santos e opúsculos de contrição
das sociedades intransitivas transformarão em singelos resumos os monumentais cartapácios religiosos indianos e em manual de primeiras letras o
Velho e o Novo Testamento do Ocidente. As sementes estão à mostra para
cultivo dos próximos oficiantes, as futuras elites.
A hierarquia da sociedade intransitiva se enriquecerá como ocorreu
com a ordem que a precedeu, adulta de milênios, desde a primeira cidade
reconhecida, a de Úrkút, na Suméria, há quatro mil anos. Daí, atravessando eras de crescente sofisticação organizacional, até a forma que a
disputa entre as fraternas empatia e solidariedade, frente às tentações da
antipatia, à volúpia do egoísmo e à comodidade da indiferença, adquiriu
no Renascimento. A Revolução Industrial distendeu a competição até a
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ruptura, com o incontestável triunfo do interesse sobre a simpatia, simbolicamente celebrado na derrocada do Muro de Berlim, em novembro
de 1989. Fim da competição.
Compaixão, simpatia e solidariedade pertencem à família de vocábulos que, distinguindo emoções singulares nas pipetas da subjetividade,
se contrapõem, por definição e consequências, a esse outro ingrediente
emocional: a satisfação do próprio interesse. Os primeiros concebem o
“Outro” como sujeito receptor final dos gestos e palavras que lhes são
dirigidos. No sonho de Immanuel Kant o “Outro” deve ser sempre tomado
como fim, jamais como meio. Já o “interesse” de Jeremy Bentham e do
iluminista escocês Adam Smith percebe o “Outro” como alavanca, suporte auxiliar à sua satisfação e contentamento. Se, antes, o Muro impunha
separação física entre pessoas, sua espetacular derrubada fixou-o como
metonímico monumento ao extermínio dos princípios de solidariedade e
altruísmo. Contaminando todas as residências, túneis e cavernas das sociedades manufatureiras, as oficinas e máquinas produtivas, as vorazes
moradas financeiras, todas ofegantes ao término dos últimos três séculos de ansiedade, a tensão finalmente explodiu e o princípio egocêntrico
prevaleceu. Os espasmos de solidariedade, estes, foram constrangidos à
periferia das relações econômicas, políticas e sociais. É a essa ruptura
de magníficas proporções que a queda do Muro de Berlim remete por
metonímia. A catadura ditatorial do experimento soviético escondeu a
transcendência histórica da descontinuidade.
Simpatia, empatia e solidariedade ocupam modestas posições nas investigações sociais. Preservadas nos debates sobre a racionalidade do altruísmo na secura improdutiva da teoria dos jogos, minguam as hipóteses sobre
as consequências maiores e de prazo longo de emoções como “apatia”, “an410
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tipatia” e “indiferença” distribuídas pelos milhões de pessoas acantonadas
nas sociedades hodiernas. A ebulição do mundo contemporâneo, com a aleatória recorrência de belicosas manifestações coletivas, obriga à retomada
das reflexões teóricas sobre os estimulantes de integração, tanto quanto os
estampidos da desintegração social.
Enquanto as noções positivas de simpatia, empatia e solidariedade subentendem ações cooperativas, as noções antônimas são dadas como inócuas na construção de teias de relações sociais, patrocinando somente desvarios, desordem e excitação caótica. Contudo, a apatia é substancialmente
distinta da antipatia em suas consequências comunitárias, bem como a
antipatia difere da noção de conflito, particularmente do conflito aberto,
posto que nem mesmo o conflito político, tendo o poder como prêmio, hospeda automaticamente o sentimento de antipatia, nem este se exprime exclusivamente por meio de confrontos. Se o catálogo de emoções em disputa
pelo controle da subjetividade dos agentes deve algo à genética, não está
provado tratar-se de débito exclusivo. No mundo comum a mais de um ego
há razões que alimentam ora esta ora aquela emoção. Em algum momento
antepassado se há de indiciar um fenômeno de exemplar grandeza como
marco fundador do fio da história. Nesta investigação sobre a natureza e
gênese da sociedade intransitiva, adota-se a moeda como o denominador
universal das relações entre pessoas, grupos e nações.
A introdução da moeda produz irremediável ruptura entre o valor de
uso e o valor de troca de todos os objetos de consumo, dos mais materialmente modestos aos mais simbolicamente preciosos. Moedas podem ser
tribais, nacionais, sonantes ou de papel, mas a descontinuidade entre um
e outro valor é universal. O fundamento do valor de uso é a simpatia e
emoções aparentadas (solidariedade, compaixão, generosidade, caridade);
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o fundamento do valor de troca é o interesse e aparentados (segurança,
avareza, egoísmo, ambição). Admitir a circulação simultânea das duas
pautas de emoções pela subjetividade dos seres humanos, obrigando-os
a permanente cálculo satisfazendo a equação simpatia/interesse = 1, ou
vice-versa, não invalida a premissa operacional do mundo da mercadoria. Desde o início da tradução monetária, em sua trajetória para a tudo
transfigurar, até o intervalo de tempo entre 1980 e 2010, sucederam-se
os estratagemas visando a conciliar os dois valores – equivale a dizer, os
dois conjuntos de emoções –, demonstrá-los compatíveis e em equilíbrios
estáveis. Em vão. Hoje, a supremacia do interesse e do valor de troca é
institucionalmente indisputada, e a equação prático-normativa interesse/
simpatia = 1 desapareceu.
O poder libertário da subjetividade se manifesta na adesão a epistemologias subversivas, despindo a hegemonia do dinheiro de ritual sacralidade
ou natural inevitabilidade. Em tese, um mundo alternativo é possível; por
conseguinte, viabilizar sua materialização é matéria de pura tecnologia
produtiva. A atomização radical dos indivíduos, desconsiderados os nichos
sem poder transformativo, moldou a sociedade em mecânico império do
privado. A ordem pública não indica o comum, o ordinário, mas a ordem jurídica, ou seja, o universo do conflito, sem lugar para a cooperação
gratuita. A ordem pública contemporânea expressa a intransitividade das
personas que a constituem.
Exponho, a seguir, as cláusulas pétreas da carta constitucional das sociedades intransitivas:
1) o amigo do meu amigo não é necessariamente meu amigo;
2) o inimigo do meu amigo não é necessariamente meu inimigo;
3) o amigo de meu inimigo não é necessariamente meu inimigo;
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4) o inimigo do meu inimigo não é necessariamente meu amigo;
5) o amigo de meu amigo pode me ser indiferente;
6) o inimigo de meu amigo pode me ser indiferente;
7) o amigo do meu inimigo pode me ser indiferente;
8) o inimigo do meu inimigo pode me ser indiferente;
9) o indiferente ao meu amigo pode ser meu amigo;
10) o indiferente ao meu amigo pode ser meu inimigo;
11) o indiferente ao meu inimigo pode ser meu amigo;
12) o indiferente ao meu inimigo pode ser meu inimigo;
Naturalmente, disponho da liberdade de ser indiferente a amigo, inimigo ou outros indiferentes, preferindo o estatuto de mônada solitária, mas
esta opção exclui a relação triangular sobre a qual incide a intransitividade
– na realidade, ela contradiz a noção mesma de comunidade.
Nesta sociedade novidadeira, todas as coalizões são possíveis, visto que:
13) o amigo do meu amigo pode ser eventualmente meu amigo ou inimigo;
14) o inimigo do meu amigo pode ser eventualmente meu inimigo ou
meu amigo;
15) o amigo de meu inimigo pode ser eventualmente meu inimigo ou
amigo;
16) o inimigo do meu inimigo pode ser eventualmente meu amigo ou
inimigo.
Em universo transitivo, se A é # de B, e se B é # de C, então A é # de
C. O sinal # representa toda e qualquer de associação entre A, B e C, desde
altura e peso de indivíduos à hierarquia de corporações e países. Sociedades
transitivas se movem segundo a sólida e reiterada expectativa de que as
relações que as associam obedecem à racionalidade básica. Existem, sem
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dúvida, violações às regras de transitividade, tanto no mundo dos negócios
quanto no das relações entre indivíduos. O poder jurídico, em geral, dispõe
de recursos para punir, na área dos contratos públicos, os sabotadores
das expectativas consagradas, tácita ou documentalmente admitidas. No
mundo privado, prevalecem os juízos condenatórios e degradantes daqueles caídos na tentação de trair regras que, se desidratadas, ofendem aos
traídos. Mais do que os prejuízos materiais e emocionais atingindo vítimas
específicas, a violação da transitividade fundamental fere seriamente a
estabilidade do grupo considerado, cujos laços de solidariedade se diluiriam
em sequência a impunes desafios à moral coletiva.
É sobre tal fundamento de confiança que se sustentam os acordos,
alianças e coalizões entre pessoas, grupos e organizações, quando agem
de comum acordo, ou seja, quando procedem a ações coletivas. Maior ou
menor frequência na quebra de tais regras permite classificar as comunidades em hierarquias de litigiosidade. Com volumoso ou modesto currículo de litigiosidade, contudo, é de universal validade a proposição de que,
em sociedades transitivas, o fundamento básico da comunidade mantém
sólida supremacia hegemônica em relação à incidência de quebras de
conduta, pública ou privada. A clandestina ou expressa manifestação dos
conflitos intransitivos, minoritários, ainda que em sociedades de elevada
litigiosidade comparativa, são impotentes para contaminar e comprometer a estabilidade e previsibilidade macroscópica dos grandes agregados
populacionais. As regras de transitividade e intransitividade, incluindo
episódicas substituições de umas por outras, dispõem sobre a evolução
normal das sociedades, nas quais a propriedade do adjetivo “normal” se
refere à ausência de violência generalizada na competição entre distintos
conjuntos de valores.
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Outro é o solo maleável e surpreendente sobre o qual vivem as sociedades intransitivas. As conexões vigentes entre A, B e C no dia anterior
continuariam, em tese, em vigor, mas não será incomum que tenham sido
essencialmente alteradas. O ineditismo histórico de tal fenômeno consiste
em que cada indivíduo abrigado em tais comunidades não prefere, em
absoluto, que a ordem do mundo, por assim dizer, seja “desordenada”,
imprevisível, repleta de fraturas nas conexões entre indivíduos e grupos.
De modo radicalmente oposto aos naturais do mundo transitivo, que são
adeptos incondicionais da estrutura de conectividades, os nativos das sociedades intransitivas teriam preferência por outra dinâmica de relacionamentos. Todavia, lado trágico da supremacia intransitiva, nem mesmo
a preferência majoritária de seus agentes é apta para transfigurar o
mundo em que vivem. O poder intangível da instabilidade das normas
é superior à capacidade dos agentes privados em substituí-la por acreditada previsibilidade. Embora paradoxal, a contrariedade existencial
dos agentes resulta de inescapável drama expressando o dilaceramento
subjetivo que lhes é imposto pela objetividade intransitiva.
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Sergio Abranches
Cientista social

O que muitos chamaram de pós-modernidade, na verdade uma
espécie de apogeu do Iluminismo, está chegando ao final por conta
de transformações tão radicais quanto aquelas que deram origem a
ela. E essas transformações estão produzindo vários problemas, que
todos nós temos de enfrentar, sejamos liberais ou socialistas. São
desafios associados a mudanças na própria estratificação social, na
estrutura de classe, no modo de produção, na maneira pela qual as
pessoas convivem e na formação de categorias sociais novas, que
nascem de um processo de mutação muito rápido e muito intenso
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do capitalismo, sobretudo a partir do final do século passado. Essas
mudanças tiveram várias consequências, e uma delas é que a velocidade de resposta que a esquerda foi capaz de dar em relação aos liberais tornou-se muito diferente. A esquerda ficou enrolada nas suas
próprias convicções e nas contradições que ela vinha alimentando
desde a época do stalinismo e da divisão dos social-democratas e
comunistas. Os liberais encontraram caminhos que foram levando
ao que hoje se chama neoliberalismo, uma resposta eficaz para o tipo
de conjuntura que a gente vive atualmente, muito fluida, de crise
sobre crise, marcada pela limitação social do aparelho do Estado,
pela globalização extremamente acentuada e violenta e pela radicalização do capital financeiro. Essa combinação vai colocando uma
série de questões na lógica do movimento do capitalismo, que a teoria marxista chegou a vislumbrar, mas nunca conseguiu enfrentar
adequadamente e com a profundidade necessária. O próprio Marx
tinha começado a intuir questões relativas ao trabalho improdutivo
de um lado e às sociedades anônimas por outro, que produziam uma
diferença no sistema e, do ponto de vista dele, levariam à dissolução do capitalismo. Pois ele não se dissolveu e ainda demonstrou
uma capacidade enorme de metamorfose, uma resiliência brutal às
suas próprias contradições e gerou para a esquerda não apenas um
problema político, mas também uma questão crucial no campo teórico. Isso porque ela não consegue dar conta teoricamente dos novos
desafios que estão sendo postos por essa transformação estrutural,
científica e tecnológica. Eu tenho lido muitas referências sistemáticas aos “Fragmentos sobre as Máquinas”, do Marx. Um texto muito
pequeno, muito criativo, mas que levado às últimas consequências
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significava o seguinte: o trabalho vai ser substituído pela máquina;
a robotização resolve o problema. Era um pouco o problema dessa
exploração do trabalho físico do trabalhador. Agora temos algumas
discussões novas, que estão tateando a fronteira do capitalismo cognitivo. A tentativa é analisar o fato de o sujeito não ter mais vínculos empregatícios ao mesmo tempo em que existe um capital que o
explora, mas esse capital também não pertence a ninguém. Eu me
dei conta disso pela primeira vez no dia em que minha mulher (a
jornalista Miriam Leitão) foi entrevistar o então presidente do Citibank, John Reed, presidente do clube dos bancos que conduzia a
renegociação da dívida brasileira. Ela perguntou qual era a relação
do Citibank com os fundos, e ele disse assim: “Eles são os nossos donos”. Significa que a professorinha lá da Califórnia é uma das donas
do Citibank. Como é que fica a ideia do capitalismo? Tornou-se um
negócio bem mais complicado.
A SOCIEDADE DOS “POR CONTA PRÓPRIA”

Essa transformação da sociedade pós-moderna encurtou os mecanismos de representação e de participação política. Tanto as categorias que a esquerda organizou para apoiá-la quanto para ela
representar e defender diminuíram dramaticamente no contexto
da economia geral. Por outro lado, no seu período de sucesso, a esquerda levou boa parte da sua base proletária aos portais da classe
média, com todas as garantias que a classe média tem – de Previdência, seguro saúde etc. Ocorre que se passou a ter uma enorme
quantidade de gente fora das categorias, pessoas que não eram nem
sindicalizadas, nem empregadas, nem de classe média, nem de clas418
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se operária. Elas se transformam em uma categoria que o sociólogo
Ulrich Beck chama de “por conta própria”, em um sentido bem mais
amplo do que a ideia que temos no Brasil de informal. Esse grupo é
o produto dessa ideia, primeiro do enfraquecimento do Estado e, segundo, de que o mercado resolve. A sua vida é por sua conta e risco.
Essa sociedade aumenta dramaticamente as desigualdades, ao mesmo tempo em que essa parcela não tem qualquer mecanismo de interação com o sistema político convencional, que em algum momento
já defendeu e constituiu direitos para as pessoas parecidas com eles
no passado. No começo do capitalismo o próprio trabalhador fabril
não tinha contrato. Isso tudo é uma evolução que vem da esquerda
em todos os sentidos. A Revolução Russa produziu, na verdade, a
reação dos social-democratas da Europa, com medo de que o sistema
soviético chegasse até eles. Essa interação das forças políticas que a
democracia promove é outra questão que a esquerda tem de entender. Ao estabelecer um parâmetro de competição entre projetos de
sociedade distintos, a democracia responde a essas demandas, mas,
ao mesmo tempo, permite que cada um desses grupos consiga acertar o seu caminho sem produzir uma tragédia monumental.
CORROSÃO DA COMPETITIVIDADE POLÍTICA

A esquerda perdeu a capacidade teórica e a virtude de tirar dessa
capacidade teórica soluções práticas estruturais, na linha do que
Gramsci dizia: “Ou dá soluções estruturais para as necessidades do
povo ou não ganha”. Ela perdeu também as condições de competição
política por conta dessa incapacidade de dar soluções práticas, ao
mesmo tempo em que os liberais conseguiam oferecer essas soluções
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práticas, muito dolorosas, mas que funcionavam. O que se convencionou chamar de consenso de Washington produziu a estabilização
das economias. Depois, o que se nominou como neoliberalismo produziu estabilidade e progresso econômico – cíclico, é verdade, mas
produziu –, ganhando um grande apoio político. A esquerda oferece
os mesmos remédios, as mesmas práticas que ela sempre teve. Não
consegue se adaptar a essa conjuntura de hegemonia do capital financeiro que exige uma austeridade fiscal, sem a qual o país não
tem condições de governabilidade. Ela acaba produzindo uma crise
para as quais os neoliberais têm a solução. Isso aconteceu no mundo
inteiro, em menor ou maior proporção.
A PERDA DA NARRATIVA

A esquerda perdeu a capacidade de produzir conhecimento. Perdeu também a narrativa. Nos lugares em que conseguiu sobreviver,
isso se deu porque a esquerda capturou uma parte da narrativa do
centro liberal. Do ponto de vista da análise crítica, estrutural, isso
significa conceder a hegemonia. Hoje, a fração hegemônica do capital é financeira, o que constitui outro problema da esquerda. Ela não
consegue entender que hoje o capital financeiro não domina apenas
a sociedade, mas também o capital fabril. O capital financeiro encurtou horizontes de planejamento das empresas, obrigando-as a ficar
muito mais voltadas para o lucro financeiro do que para pesquisa
de desenvolvimento etc. No campo do capitalismo, vive-se uma situação por conta própria: o sujeito vai para sua garagem tentar fazer
uma inovação porque ele não consegue abertura no mercado convencional. Então, quando a inovação dá certo, o mercado financeiro
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vem e oferece bilhões de dólares para incorporá-la ao seu acervo de
maquininhas que geram dinheiro. Há outra questão que os economistas de esquerda vão ter de enfrentar que é o fato de esse sistema
se manter com base em um aumento vertiginoso e constantemente exponencial da velocidade de circulação da moeda por causa da
globalização digitalizada do capital financeiro. O sistema gira hoje
em um ritmo que lhe dá uma capacidade de reprodução absurda.
Por essa mesma razão, quando há um tropeço por algum motivo,
o resultado é uma crise global generalizada. Quem perde? Aqueles
que não têm a proteção assegurada institucionalmente. Ou seja: fica
aquela coisa do elevador. O sujeito chega lá na porta da classe média,
vem a crise e ele desce de novo para pobreza. Com isso, aumenta
a desigualdade global, tanto entre países quanto internamente nos
países. Essa é uma das consequências de não se ter uma narrativa
forte de esquerda. Sem uma esquerda vigorosa, nós vamos mergulhar em um universo de desigualdade sangrenta. A esquerda precisa
ter uma proposta que seja viável. Tem de saber definir quem é o seu
inimigo principal. O desafio é construir uma nova sociedade, mas
que ninguém sabe exatamente qual será, porque estamos no meio
de uma transição brutal. Gosto muito de uma coisa que o Zygmunt
Bauman disse. Quando o Bauman fez sua tese do doutorado, sobre
movimento operário inglês, ele analisou todos os documentos dos
sindicatos do movimento operário, os jornais de luta operária etc., e
não encontrou uma referência sequer à Revolução Industrial. E eles
estavam em plena Revolução Industrial, estavam sendo constituídos
como classe naquele momento e não tinham ciência de que havia
uma Revolução Industrial. Claudio Napoleoni escreveu que Adam
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Smith não tinha a menor noção de que estava falando da Revolução
Industrial, porque todos os exemplos dele eram pré-Revolução Industrial. É muito difícil ver o caminho e para onde as coisas estão
seguindo quando se está no bojo dessa fluidez toda. É muito difícil
narrar ao vivo, até porque faltam as categorias para interpretar essa
mixagem muito complicada entre o muito novo que está se instalando e o velho que está acabando.
O COLAPSO DAS VELHAS ESTRUTURAS

Estamos vendo as estruturas pararem de funcionar. A ciência política não consegue resolver vários problemas. A economia já não é
capaz de fazer boas previsões. Quando eu era professor no Departamento de Economia Política da UFRJ, um dos livros que a gente discutia era “Modern Capitalism”, do Andrew Shonfield. Ele falava longamente sobre o fato de que se você quiser saber o que está acontecendo
com a economia americana basta olhar a indústria da construção civil e, sobretudo, a condição de moradias, porque todo aquele movimento dava uma boa indicação se a economia estava progredindo, a
renda estava crescendo, as pessoas estavam melhorando de vida etc.
Esses modelos não têm mais eficácia. Não funcionam as previsões;
não funciona a representação; não funciona a economia, obviamente;
ou, neste caso, só funciona na base da austeridade permanente e de
movimentos cíclicos que não interessam a nenhuma das composições
socioeconômicas que temos hoje. Os Estados Unidos vivem um conflito permanente entre os democratas e os republicanos devido ao que
fazer com uma economia que patina, anda rápido, patina de novo etc.
A China resolveu fazer uma coisa meio Cepalina, um “desarrollo hacia
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dentro”, porque ser o motor do mundo não deu certo. O novo normal
dos chineses é crescer menos, mas para dentro.
UM INIMIGO EM PELE DE ALIADO

A sociedade em rede vai ser um mecanismo pelo qual conseguiremos organizar uma sociedade de iguais, mais solidária? É bem
provável. Mas, para chegarmos lá, precisaremos construir um modelo teórico e uma utopia para isso. Necessitamos de um modelo de
boa sociedade, da própria esquerda, como já tivemos no passado.
Algo que permita às pessoas sonharem, ainda que tenham de fazer
sacrifícios no meio do caminho. O ciclo de declínio da esquerda é
potencialmente reversível. Tem muita gente começando a perceber
que os problemas novos requerem uma esquerda nova. Não creio
que haja a possiblidade de uma esquerda não cosmopolita, que não
pensa internacionalmente. Esse ponto terá de ser repensado, o que
implica a redefinição dos aliados. Quando a esquerda se alia com
a chamada burguesia nacional, que é predatória e está pouco se
lixando para qualquer outra coisa senão ter os seus próprios benefícios e muito concentrados em indivíduos, historicamente isso leva a
uma economia de baixa competitividade, reduzida produtividade e
limitada capacidade de emprego. Na Europa em geral, por exemplo,
disputar o nacionalismo pela esquerda significa entregar o poder
para o nacionalismo de direita, porque eles são muito melhores nisso. O nacionalismo de esquerda ainda é um nacionalismo, digamos,
benevolente, porque aceita imigrantes e tal. O outro não, aliás, todos os outros... Não se trata apenas de um nacionalismo econômico,
mas também social, étnico etc. Esse é outro ponto relevante. Não é
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possível pensar mundialmente a esquerda sem pensar a questão da
miscigenação global.
A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA

Nesse quebra cabeças, uma peça inusitada são os Estados Unidos.
Eles nunca foram exatamente nacionalistas. Donald Trump, curiosamente, é nacionalista. Eles têm surtos dessa natureza, mas, na sua
essência, sempre foram uma economia muito aberta, o que produziu
um fenômeno interessante. Depois de uma primeira repressão à esquerda, os Estados Unidos nunca mais tiveram “problema” com a esquerda, porque eles já importavam as práticas social-democratas da
Europa embutidas na transação econômica. Eles, por exemplo, nunca tiveram um sistema de saúde pública adequado em comparação
à Europa. Barack Obama tentou fazer um modelo hipermoderado e
todo mundo achou que ele era um socialista. Lembro que uma vez,
há muito tempo, eu e o Albert Fishlow fomos a um seminário, em
Berkeley, para falarmos sobre repressão na América Latina. Depois
do evento, a líder do Partido Comunista de São Francisco me procurou e disse assim: “Você é brasileiro, certo? Você tem relações com o
Partido Comunista?”. “Tenho, claro.” E ela disse: “Como é que vocês
fazem para ir em uma fábrica falar com os operários? Porque aqui,
quando a gente entra na fábrica e diz que é comunista, eles batem
e expulsam a gente.” Ou seja: os Estados Unidos conseguiram um
grau de imunização da esquerda que os tornou, como consequência,
uma sociedade claramente mais desigual do que a europeia. Eles não
têm mecanismos políticos de enfrentamento da desigualdade como
aqueles que foram construídos na Europa. Mas, na hora em que se
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tem uma União Soviética poderosa e a Guerra Fria, os norte-americanos aprofundam as políticas sociais com medo de alguma ameaça.
UMA TRAVESSIA A FÓRCEPS

Nós vamos passar por uma transição muito dolorosa, que destruirá emprego, detonará sistemas de produção inteiros. Até que se
reconstitua uma malha de produção, seja ela qual for, haverá muita
dor e muito incentivo à “direitização”, ao autoritarismo, à desrepresentação. Se nós não tivermos uma centro-direita liberal forte, capaz
de garantir as liberdades públicas básicas, e uma esquerda renovada, com voz para pleitear que as forças políticas em geral busquem
soluções, ainda que transitórias, para essa tragédia social embutida
na inexorável transição, nós estamos ameaçados de ver o mundo
todo sofrer uma agudização da miséria e da desigualdade, por um
lado, e do autoritarismo por outro. A esquerda é má defensora da
democracia, exceto quando ela está sob o pau da tirania. Ela tem a
obsessão de criminalizar o neoliberal. E erra de inimigo. Na verdade,
o adversário hoje não é o neoliberal. O neoliberal é o vencedor, o que
é diferente de ser o inimigo. Nós vamos experimentar um impulso
para uma “extrema direitização” e há vários ingredientes que estão
engrossando esse caldo de cultura autoritário, intolerante, racista,
como a questão das migrações. Nós teremos muitos problemas relacionados à migração nas próximas décadas, o que estimulará o
impulso da rejeição, da expulsão do outro, da negação, uma parte
do que a direta liberal chama de “direita iliberal”, na seguinte linha: “Vamos garantir regra de competição de mercado, instituições
que assegurem o funcionamento da economia e as liberdades bási425
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cas necessárias a isso, e o resto, esquece! Não tem esse negócio de
democracia. Vamos esquecer essa coisa de botar o povo na jogada.
Vamos tirar o povo disso.” Na hora em que se tira o povo da equação,
evidentemente o sistema vai ficando cada vez mais autoritário sem
que se perceba. Eu não acredito em má índole, mas na direção que a
dinâmica nos leva. Portanto, acredito que teremos crescimento das
extremas, do extremismo hipernacionalista, da extrema direita etc.
Mas elas não são a principal ameaça. A maior ameaça, em meio ao
aumento da conturbação social, é esse impulso do centro de eliminar
a representação e estabelecer um processo cada vez mais de exclusão política e de exclusão social por causa da necessidade de manter
o Estado enxuto. A responsabilidade fiscal é um imperativo do qual
nenhum governo vai poder escapar, porque a base de produção de
recursos para financiar o Estado está em crise, gerando cada vez
menos recursos tributáveis. Mesmo porque toda vez que se aperta a
tributação na parte principal do capital, que hoje é financeira, ele vai
embora; automaticamente impede a sua tributação. O capital aceita
até a cobrança de um pedagiozinho, pequeno, de acordo com a qualidade da economia. Agora, se a tarifa aumentar demais, ele decide
passar por outra estrada.
EM BUSCA DA IDENTIDADE PERDIDA

A esquerda está no meio de uma crise de identidade, que dificulta
até mesmo uma produção teórica. E essa crise da esquerda se dá menos pela força da direita e do centro liberal e mais pela sua própria
fragilidade e incompetência em disputar essa luta política com eficácia. Ela está empacada em algumas situações que não vão levá-la
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a lugar algum e não consegue renovar suas alianças e mudar a narrativa. A consequência é a radicalização de posições que não são viáveis. Há dois exemplos hoje na esquerda mundial que apontam nesta
direção, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Tanto a esquerda
do Partido Democrata, de um lado, quanto os trabalhistas liderados
por Jeremy Corbyn, do outro, estão se afastando do centro dos seus
partidos e, portanto, perdendo evidentemente suas bases tradicionais, encantados com as bases novas que eles encontram, mas que
são completamente líquidas, como diz o Bauman. O apoio do jovem
encantado com o velhinho que fala umas coisas interessantes que
mais ou menos combinam com o que ele indignadamente pensa é
ótimo, mas é fluido. Esse apoio não resistirá à próxima vibe desse jovem. Volto ao Corbyn: o que ele faria se assumisse agora o Gabinete?
Que diabos ele faria em uma Europa toda limitada, em que cada um
está procurando individualmente uma saída, porque ninguém sabe
exatamente pra onde vai? Ele vai radicalizar? Vai ficar isolado e será
derrubado em pouco tempo. Não tem condição de sustentação. Se a
esquerda extremar as ideias, cometerá um erro fatal. Na verdade,
ela precisa abandonar as ideias que tem, mas não abandonar o seu
espírito, o sentimento de que ela se construiu historicamente como
movimento solidário para formar uma sociedade de iguais.
A TEORIA QUE NÃO CONSEGUE EXPLICAR A PRÁTICA

Em um primeiro momento, a esquerda precisa mudar suas categorias e se adaptar a esse mundo transitório. Aliás, um contrassenso curioso: onde é que podemos encontrar uma boa base teórica
para explicar um processo de transição estrutural tão brutal quanto
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esse? Só na esquerda! A direita não tem uma explicação, uma teoria pra isso. Nós conseguimos encontrar em Marx ou em Gramsci
uma explicação para uma sociedade que está morrendo e outra que
está nascendo das contradições dela, mas ainda não se aprumou;
ainda não é visível. Essa lógica de movimento por contradições é
uma categoria que só existe na esquerda. Ou seja: ela deveria estar entendendo melhor o que tem se passado. A esquerda estudou
esse movimento a vida toda. Como se insere nele? Como reage a ele?
Como monta uma estratégia para ele? São perguntas que ela teria de
responder, mas não consegue. Ela não é capaz de aplicar a própria
lógica do pensamento que formou. Obviamente, essa mudança estrutural, inexorável, pode ser feita sem a esquerda. Mas a presença
de uma esquerda renovada e fortalecida garante uma expectativa de
um futuro muito menos doloroso.
ENTRE CEGOS E VISIONÁRIOS

Há pedaços da esquerda que conseguem perceber trechos e nuances dessa transição. Eu me lembro que em uma de minhas encarnações acadêmicas estudava muito o Estado e havia o pessoal
mais afeito à teoria Marxista do Estado, da teoria crítica do Estado,
da crise fiscal do Estado etc. Uma boa parte deles hoje se dedica a
questões ambientais, a mudanças climáticas, colocando a culpa no
capitalismo sem entender o resto. Ou seja: fizeram uma migração
parcial. Temos também o pessoal do capitalismo cognitivo que está
entendendo essa questão do trabalho, pelo menos que está acontecendo algo muito estranho com o trabalho. Provavelmente a esquerda terá de abandonar, por exemplo, uma parte da teoria do valor,
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uma vez que ela é visceralmente ligada a um trabalho físico. Marx
escreveu centenas de páginas enfatizando a transferência de força
humana para a mercadoria. Então, nós vamos ter de lidar com essas
transformações que atingem as próprias categorias. A lógica do movimento, pelo menos enquanto a sociedade tiver essas contradições
que ela tem, não vai mudar. Marx escreveu um artigo sobre colonialismo na Índia muito engraçado. Engels foi para a Índia analisar o
que estava acontecendo, todas aquelas rebeliões, e enviava relatórios para o Marx. A partir desses relatos, Marx produziu um artigo,
dizendo mais ou menos: “Olha, entendi tudo”. Aquilo dali era uma
sociedade de castas, conformista, cada um na sua posição, ninguém
lutando pela posição do outro. Ou seja: ela ficaria ali secular, sem
uma dialética, sem uma contradição interna que fizesse mover as
máquinas. Chegam os ingleses, introduzem a contradição e, então,
a sociedade desmorona. A contradição provoca um enfrentamento
entre partes da sociedade, enfrentamento que é o próprio dínamo
do movimento da sociedade. Agora, como é que a gente opera essa
lógica nesse momento e opera pra nos dar uma melhor compreensão
do que fazer diante das circunstâncias? A fração da esquerda que
pensa percebe e se envolve com esse problema. Tem muita produção,
discussão, procura. Há uma juventude recém-entrada na academia
bastante empenhada em entender e se posicionar diante das inevitáveis mudanças do mundo, que não está acomodada e busca novas
categorias para não bater com a cabeça no muro. A questão toda é
por onde virá o fiat, por onde se encontrará a saída.
Depoimento a Claudio Fernandez e Luiz Cesar Faro | Edição 80, 2018
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André Lara Resende
Economista

André Lara Resende, desde os primeiros anos na academia, optou por
desafinar o coro dos canônicos. Fez da moeda indexada um marco teórico
e prático do combate à inflação. André pensa fora da caixa. Questiona a
religiosa concordância sobre o papel dos juros altos no combate à alta de
preços. Defende que o crescimento econômico será melhor se for um pouco
menor. Destina ao meio ambiente uma centralidade estratégica, terçando
argumentos incomuns. Neste depoimento à Insight Inteligência, o economista expõe sua veia de polemista e intelectual inquieto. André é um ponto
longe da curva.
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A ortodoxia monetária jamais compreendeu o fenômeno da
inflação crônica. Dediquei boa parte de minha carreira a estudar a
incompletude da teoria quantitativa da moeda, entre outras verdades absolutas por décadas vigentes na economia. Há cerca de três
anos, quando assumi a cadeira de professor visitante na Universidade Columbia, decidi me debruçar sobre a questão e escrever um
livro a respeito da discussão conceitual teórica em torno da política
monetária do Brasil no período pós-guerra – do início da segunda
metade do século XX até o Real. Minha pretensão era analisar justamente a incapacidade da ortodoxia monetária de entender a inflação crônica, tema, repito, que sempre foi alvo de meus estudos e
parte essencial da minha experiência de vida acadêmica e profissional. Eu queria abordar a disputa conceitual sobre a teoria monetária e suas implicações especificamente no Brasil até chegar ao Real,
tendo como ponto de partida a controvérsia do planejamento entre
Eugenio Gudin e Roberto Simonsen, o grande debate do Brasil na
década de 40. Gudin já tinha uma preocupação com a questão da inflação e defendia claramente um combate com base na ortodoxia da
teoria quantitativa da moeda, culminante na época. Eu, como aluno,
sempre impliquei com a teoria quantitativa da moeda desde que fui
expulso de sala pela primeira vez. Para mim, sempre faltou alguma
coisa, havia algum passo ilógico que não estava correto. Depois, com
a experiência como diretor de Política Monetária do Banco Central
ainda na década de 80, ficou evidente para mim que, além da questão lógica, a teoria quantitativa da moeda tem um problema prático.
O Banco Central não controla a quantidade de moeda; o Banco Central controla a taxa de juros. Na verdade, controlar a taxa básica de
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juros da economia é a mesma coisa que controlar a quantidade da
moeda. Essa submissão não crítica à ortodoxia monetária da teoria
quantitativa da moeda, que foi a ortodoxia do século XX, teve implicações sérias para os defensores de uma política liberal racional,
cujo patrono no Brasil era Gudin. Todas as vezes que foram convocados a assumir a condução da economia brasileira, normalmente
com uma certa preocupação, correta, de que a estabilidade de preço
era precondição para uma economia saudável, eles procuravam controlar a inflação. Isso começou já no governo Café Filho, quando o
próprio Gudin foi para o Ministério da Fazenda; Clemente Mariani
assumiu o Banco do Brasil; Octávio Gouvêa de Bulhões, a Sumoc; o
jovem diplomata Roberto Campos, recém-formado em economia em
Washington, foi para o BNDE. Como dizia o próprio Campos, era o
Dream Team. No entanto, Gudin não durou mais do que 10 meses
na Fazenda, porque Mariani sai do BB por pressão da indústria paulista e o Gudin diz: “Então, vou embora”. Isso se repete na história
do Brasil até 64/65. Todas as tentativas de uma estabilização técnica
acabam sendo interrompidas. Isso inclui o governo Kubitschek, com
Lucas Lopes; e Celso Furtado, no Plano Trienal – curiosamente, um
plano tão ortodoxo do ponto de vista econômico.
OS DOIS LADOS DA INFLAÇÃO

No início dos anos 50, já tínhamos uma inflação perto de 20% ao
ano, acima do que pode ser classificado como uma taxa moderada.
Uma inflação nesse nível não pode ser combatida com os instrumentos tradicionais. E quando sempre se tenta controlar a quantidade de
moeda – como Gudin fez em 54, com o aumento compulsório, Instru432
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ção 108 da Sumoc – em vez de controlar a inflação, provoca-se uma
ameaça de crise bancária. O resultado é recessão, empresas inadimplentes, instituições financeiras alavancadas e, com isso, ameaça de
crise bancária séria. Quando se aumenta o compulsório, a liquidez
da economia automaticamente cai. Ao fazer isso, a consequência é
uma crise bancária sem redução da inflação. Roberto Simonsen não
via a inflação como um problema. Os nacionais desenvolvimentistas,
depois de alguns momentos, até enxergavam certa funcionalidade
na inflação: a capacidade de extrair, transferir recursos da sociedade, das empresas e das pessoas para o Estado. Este, então, podia intervir como Estado empresário, superando de certa forma a escassez
de poupança, um dos pontos fundamentais que o Gudin classificava
como uma das dificuldades a serem superadas para dar início ao
processo de industrialização e desenvolvimento.
AQUI JAZ A TEORIA QUANTITATIVA DA MOEDA

Na última década do século XX, a teoria quantitativa da moeda foi aposentada e passou haver uma nova ortodoxia monetária,
absolutamente dominante. O questionamento à teoria quantitativa
começou no final dos anos 80, apontado primeiramente por alguns
artigos acadêmicos de Thomas J. Sargent e Neil Wallace, seguidos
de outros economistas, como Ben Bernanke, que foi meu colega de
doutorado no MIT. Todos começaram a jogar luz sobre o fato de que,
na verdade, o Banco Central não controla o agregado monetário,
controla a taxa de juros. Por razões técnicas, é muito claro saber que
nunca controlou o agregado monetário. Mas todos os economistas,
o próprio Bernanke entre eles, deixaram correr. Isso ficou implícito,
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meio vago. A fundação da nova ortodoxia monetária é o livro do Michael Woodford, de 2003, chamado “Interest and Prices”, em homenagem ao trabalho homônimo do economista sueco Knut Wicksell.
O que ele faz? Simplesmente reestabelece a nova ortodoxia dizendo,
“Olha, esquece agregados monetários”. No mundo woodfordiano ou
neokeynesiano, em cujos modelos DSGE – Dynamic Stochastic General Equilibrium – a moeda não aparece, só tem taxa de juros. Na
nova ortodoxia monetária, a taxa de juros não tem nem função de
investimento também, não aparece tanto. A taxa de juros afeta a
demanda agregada e provoca mais ou menos folga entre a demanda
agregada e oferta agregada. Quando há mais folga, modera a inflação; quando há menos folga, pressiona a inflação.
Esse é o modelo via Curva de Phillips com expectativas. Esse modelo fecha com uma regra heurística, chamada Regra de Taylor, em
que o Banco Central deve aumentar ou reduzir a taxa de juros mais
do que proporcionalmente ao desvio da inflação observada em relação à meta de inflação. O que mais me impressionou é como que
se muda de uma ortodoxia para outra e simplesmente não se discute porque que a outra ficou ultrapassada. “Ah, mudou? Mudou por
quê?”. “Ah, não interessa!”. Quando uma antiga teoria é suplantada,
a nova teoria precisa explicar por que a anterior era percebida como
correta e por que deixou de ser. Então, eu fui percorrer esse caminho. Esses modelos de equilíbrio dinâmico estocástico são formalmente sofisticados, mas profundamente irrealistas. Como são modelos de equilíbrio geral, eles chegam à ideia de que não existe rigidez
nenhuma de preço. Então, não tem como explicar nem desemprego,
nem preços, nem deflação, nem recessão, nem nada. Para explicar
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desemprego e recessão é preciso introduzir distorções. Então a macroeconomia dos últimos anos passou a ser uma ideia de pegar o
modelo básico e depois introduzir distorções, que é um exercício
com uma matemática aplicada bem primitiva e de total irrealismo,
mas dando uma aparência de cientificidade.
O “FIM” DA MOEDA

Não tem mais como falar da moeda. Para mim hoje está muito
claro que o que importa são os preços. O preço absoluto e não o
preço relativo. No modelo de equilíbrio geral, só existem os preços
relativos, só tem preço entre uma coisa e outra. Mas, quando existe a
variável tempo, e a produção exige tempo – comprar alguns insumos
e vender depois –, então é necessário o preço de referência para a
formação de preço. Essa ideia de que é preciso saber o preço ao longo do tempo. Vou comprar um insumo agora, comprar outro daqui
a pouco e vou vender mais à frente, isso é preço absoluto. É preciso
transportar preço ao longo do tempo. Para isso, são necessários os
preços nominais, absolutos. E nesse sentido o preço é que é importante; a moeda é só uma convenção. A moeda não precisa existir
fisicamente, e estamos caminhando para isso. A moeda, no fundo, é
um sistema contábil, de registro. Ela pode ser 100% substituída por
registro de transferência de um para outro. A URV (Unidade Real de
Valor) foi totalmente nessa linha. Quando eu já tinha escrito os dois
primeiros capítulos sobre Gudin e Simonsen, eu fui convidado, com
um pessoal de Columbia, para ir a um seminário em Buenos Aires,
para o Banco Central da Argentina, com o Guillermo Calvo. Na minha exposição, eu disse que inflação é puramente expectativa. Não
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existe âncora para a expectativa de inflação, ao contrário do que se
pretendia. E é muito simples de explicar isso. Bem, não é tão simples
assim... A teoria quantitativa da moeda diz que: MV = PY. Ou seja:
Quantidade de moeda em circulação (M) vezes Velocidade de circulação da moeda (V) é igual a Nível de preços/inflação (P) vezes Nível
do produto (Y). Esse modelo parte da premissa de que quantidade
de moeda é uma variável exógena, controlada pelo Banco Central.
Se essa é a variável exógena, vamos imaginar que a renda real está
fixa, só pra ter ideia; significa então que a variação de M é igual à
variação de P.
Como a moeda é uma variável exógena, podemos dizer que a moeda causa a inflação. A questão é que toda a teoria mostra que a
demanda não é por um estoque nominal de moeda; existe uma demanda por um estoque real de moeda: MP. Só que há infinitos pares
de MP que satisfazem essa relação. Qual é a quantidade de moeda?
Como é que se determina o nível de preço sabendo-se que existem
infinitas combinações. Então, qual é o nível de preço que vai se estabelecer? Depende... Vai se estabelecer quando se fixa um M nominal,
o equilíbrio real da economia tem um MP, um M sobre P demandado,
e isso determina o P. Tudo parece encaixar. Mas, quando se descobre
que o M não é uma variável exógena e o Banco Central não é contra
M – pelo contrário, um sistema financeiro sofisticado cria e destrói
M –, não temos mais onde ancorar P. O que determina P? Nada. Não
tem um P de equilíbrio. Outro cânone que está desaparecendo é a
Curva de Phillips, que estabelece uma correlação entre desemprego
e inflação – quanto menor o desemprego, maior a inflação, e vice-versa. Hoje, há mais desemprego e a inflação não cai; ou menos
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desemprego e a inflação não sobe, o que tem sido confirmado pela
reação norte-americana. Então, nem a Curva de Phillips é uma verdade. Vide o caso brasileiro. Tivemos uma queda do PIB de 8% em
três anos e a inflação não caiu. Os Estados Unidos estão perplexos: a
economia se recupera, o desemprego está caindo e não tem inflação.
A SUSTENTÁVEL ESTABILIDADE DA INFLAÇÃO

A inflação é mais estável do que se imagina. As expectativas tendem a ser estáveis. Portanto, as taxas de inflação tendem a estar
onde sempre estiveram, a menos que elas superem um nível crônico,
fiquem muito altas e comecem a atrapalhar. Nesse sentido, todos
começam a ter sentimentos defensivos: já que a inflação está muito
alta, vamos fazer previsões mais altas como defesa e, então, ela começa a acelerar. Em qualquer nível que é considerada aceitável, a
inflação permanece nesse patamar, porque é mais conveniente para
todos que todo mundo saiba qual é a inflação baixa. Um aluno brasileiro que tinha concluído o doutorado em Columbia e assistiu, pela
internet, a essa minha participação no seminário de Buenos Aires
me enviou um artigo do John Cochrane, apontando que existiam
pontos muitos similares aos que eu havia acabado de apresentar.
Numa resenha anterior, o Cochrane já havia dito algo como “Se alguma coisa determina a inflação, os economistas não têm ideia do
que seja”. E nesse novo artigo, ele reforçava que os economistas não
só não tinham ideia como, depois da crise de 2008, com a ameaça
de deflação, os bancos centrais vieram seguindo a Regra de Taylor,
com a redução das taxas de juros. Quando os juros chegaram perto
do lower bound, próxima a zero, não tem mais como baixar as taxas.
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Mas a inflação estava abaixo da meta e, pela Regra de Taylor, os
bancos centrais teriam de seguir cortando os juros. Só que não tinha
mais como baixar. Toda a teoria indicava que teríamos uma espiral
deflacionária. Não foi o que ocorreu. A inflação simplesmente parou.
Os bancos centrais estavam seguindo a bula da Regra de Taylor,
baixando os juros mais do que proporcionalmente em relação à queda da inflação, além de fazer o Quantitative Easing (QE), que era a
recomendação quantitativista. Eles fizeram isso para evitar quebras
de bancos. O autor dessa estratégia foi o Ben Bernanke, à época à
frente do FED, e isso faz todo o sentido. O Japão já estava fazendo
algo nessa linha desde 2000, por recomendação do Milton Friedman,
que foi lá e disse: “Expande a moeda que a inflação vai reaparecer”.
E assim foi feito pós-crise de 2008. E de maneira bastante aguda.
A base monetária dos bancos centrais norte-americano e europeu
não cresceu 10% ou 20%, não. Cresceu 60 vezes! 60 vezes! E o que
aconteceu? Não teve inflação nenhuma. E durante muito tempo não
foram poucos os economistas que disseram que ia ter inflação. E,
então, o Cochrane disse: “Se havia alguma dúvida de que a teoria
quantitativa e a velha ortodoxia monetária estavam erradas, acabou!
Não há mais dúvida”. Muita gente ainda tentou argumentar que isso
se deu porque o dinheiro ficou empoçado nos bancos... Esquece! Não
é isso o que a teoria quantitativa diz. Mas também a nova ortodoxia
ficou profundamente abalada. Como disse e ressalto, todos acreditavam que, ao parar de baixar a taxa de juros enquanto a inflação
continuava caindo, teríamos uma espiral deflacionária. Não tivemos. Pelo contrário. Quando os juros pararam de baixar, a taxa de
inflação também parou de cair. Isso é um momento revolucionário.
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John Cochrane já era simpático à Teoria Fiscal do Nível de Preços.
Trata-se de uma teoria altamente controvertida, mas tem muitas bases teóricas boas, a começar pelo próprio Cochrane, o Christopher
Sims e o Woodford. Essa teoria diz que o que provoca a inflação é a
perda de credibilidade fiscal a longo prazo. A rigor, não importa se
o déficit fiscal é monetizado ou não ou como o déficit é financiado.
Mas se o déficit é percebido como infinanciável, isso leva a um nível
de preço elevado. Em última instância, portanto, a teoria diz que o
nível de preço depende da percepção de viabilidade fiscal. Mas isso
é um equilíbrio de longo prazo. No curto prazo, o Cochrane, então,
sugeriu a tese que ele chamou de um “neofisherianismo”. Ou seja:
no curtíssimo prazo, pode haver uma relação inversa entre taxa de
juros e inflação. Mas, no médio e longo prazos, a relação entre inflação e taxa de juros nominal é positiva. Por quê? Para comprovar
esse conceito, Cochrane pega a equação de Irving Fisher: a taxa de
juros nominal pode ser decomposta em taxa real mais a expectativa
de inflação. Todo o economista sabe que taxa real de juros não é
influenciável por variáveis nominais. A taxa real de juros é muito
perto da taxa real de crescimento potencial da economia. É a taxa
de retorno da economia. Ela pode cair um pouco em um curto prazo,
mas ela é um dado independente de fatores monetários.
JUROS COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DA INFLAÇÃO. O TACAPE QUEBROU?

Muitos questionam se a ideia de política monetária como instrumento de controle de preços não quebrou. Prefiro não tirar conclusões precipitadas. Isso, por enquanto, é uma conjectura. Uma conjectura que faz sentido lógico. Esta é a forma mais simples de ver
439

NO CALOR DAS IDEIAS

tudo isso. Todo o trabalho do Cochrane aponta que, no modelo de
equilíbrio geral dinâmico estocástico, o resultado é exatamente esse.
Sempre se teve a ideia de que os bancos centrais estabilizavam uma
inflação instável; e que essa estabilização vinha com a ação da Regra
de Taylor. A inflação subia um pouco e bastava aumentar os juros em
um nível proporcionalmente maior. Mas pode ser que, se os bancos
centrais não fizessem nada, a inflação fosse muito mais estável. Ou
seja: já existe também um questionamento à nova ortodoxia neokeynesiana, da ideia de metas de inflação e Regra de Taylor. E supondo
que essa conjectura esteja certa, o que está se dizendo é o seguinte:
o que ancora as expectativas é um Banco Central com metas e um
Banco Central com credibilidade. Um Banco Central com metas e
credibilidade não precisa mexer na taxa de juros. Mas se o mercado
começar a perceber que o Banco Central não tem controle sobre a
taxa de juros, como é que se pode acreditar que ele tem credibilidade? Vejamos: a taxa de inflação é igual à taxa nominal fixada pelo
Banco Central menos a taxa real. Suponhamos, então, um determinado cenário: o Banco Central pode dizer que ele quer ter uma meta
de inflação entre π2 e π1, digamos que entre 3% e 4%. Se ele põe a
taxa nominal em 20%, por esta Equação de Fischer nós entendemos
o seguinte: 20% menos a taxa real de juros – vamos supor que ela
seja de 3,5% –, teremos, portanto, uma inflação de 16,5%. Nesse caso,
acreditamos no que o Banco Central está nos dizendo ou no que ele
faz? A taxa nominal determinada pelo BC é um sinalizador do quanto ele espera de inflação na verdade. Ele está dizendo que a meta
de inflação é de 4%, mas, ao mesmo tempo, colocou a taxa nominal
de juros em 20%... Não pode ser. Não existe isso. A economia entra
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em colapso porque todo mundo vende tudo. Acabou. Então, repito:
em um caso como esse, acreditamos no que o BC diz ou no que faz?
É absolutamente lógica a ideia de que, consciente ou inconscientemente, a taxa nominal de juros fixada pelo Banco Central seja percebida como o mais poderoso indicador da expectativa do agente mais
bem informado sobre a inflação, que é exatamente o Banco Central.
Isso significa que, se a taxa de juros for mantida em um nível sistematicamente alto, a inflação permanecerá sistematicamente alta,
especialmente se a força do desemprego para mexer na inflação for
muito pequena. Então, pouco importa. Isto, a meu ver, é de fato como
a economia funciona nos dias de hoje.
UMA “NOVÍSSIMA ORTODOXIA” A CAMINHO?

O fato é que o mundo ainda subscreve a nova ortodoxia, de metas de inflação mais Regra de Taylor, apesar dos questionamentos
que começam a surgir à sua efetividade. Caminhos para uma novíssima ortodoxia? Não sei. Por enquanto, meu ponto principal é
que qualquer ortodoxia em matéria de economia é um equívoco. E,
especificamente em matéria monetária e financeira, é um grande
equívoco. Nada que seja tão dependente de arranjos institucionais
pode ser congelado dentro de uma ortodoxia. Em um sistema financeiro muito pouco sofisticado, como dos séculos XVII ou XVIII, ter
uma interpretação de que o aumento de moeda pressionava a inflação se aplicava. É aceitável pensar que uma excessiva transferência
de ouro do Novo Mundo para a Europa – e ouro era percebido como
moeda – provocasse aumento dos preços. À medida que a economia
vai ficando mais complexa, essa aproximação da teoria quantitativa
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da moeda vai ficando completamente inapropriada. Esta é justamente a observação do extraordinário livro do Wicksell, “Interest and
Prices”, de 1898, ao qual já me referi. Ele faz uma crítica à ortodoxia
da teoria quantitativa da moeda, discussão esta que já havia ocorrido anteriormente na Inglaterra, primeiro entre os bulionistas e os
antibulionistas e depois entre o Banking School e o Currency School.
Nesse momento da história, os quantitativistas venceram, apesar de
o Wicksell fazer uma crítica muito pertinente, extremamente inteligente.
Naquela época, ele já dizia que a moeda não precisava ser física.
Tinha toda a razão. Pois bem, acelerando no tempo e chegando aos
dias de hoje, a ortodoxia neokeynesiana também ficou desmoralizada. A discussão de que a macroeconomia e seus conceitos precisam ser revistos já está a todo vapor nos Estados Unidos. Olivier
Blanchard, que também foi meu colega no MIT, e o Larry Summers
estão entre os que lideram esse debate. A discussão sobre o “Fiscal
theory of the price level” tem seus defensores e seus detratores. Mas,
claramente, na academia nada foi posto no lugar ainda. E quando
nada é posto no lugar, do ponto de vista de políticas públicas e dos
bancos centrais, é melhor fingir que a antiga ortodoxia ainda está
funcionando. Entre outros motivos, porque os conceitos nos quais
as pessoas acreditam, especialmente os mercados financeiros, são
muito importantes para a condução macroeconômica. Quando eu
escrevi um artigo polêmico sobre taxas de juros, o Armínio Fraga
me perguntou: “Mas, se estivesse no BC, você baixaria os juros?”. E
eu disse: “Não”. As pessoas não entenderam ainda. Se eu baixasse a
taxa de juros, subitamente os agentes financeiros iam achar que eu
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era um irresponsável. O que as pessoas acreditam é muito importante na formação de preços. Isso é o que o George Soros, em um livro
muito interessante para o qual ninguém deu muita bola, chamou de
“Theory of Reflexivity”. A combinação entre o que as coisas são de
fato e como as pessoas acreditam é o que determina os mercados
financeiros. De toda maneira, voltando ao ponto, o fato de uma ortodoxia ter sido “falsificada” não quer dizer que se possa abandoná-la
até ter algo para colocar no lugar.
ETERNO DELAY

Como sempre, há um gap entre o que se discute lá fora e aqui dentro. Mas não somos só nós. Especialmente em economia, aquilo que
não é discutido nos grandes centros, notadamente nas universidades da Inglaterra e, sobretudo, dos Estados Unidos, não é difundido.
Ao estudar essas questões agora, eu fui cair em várias discussões
sobre Banco Central e política monetária na Nova Zelândia. Já no
início dos anos 2000, eles debatiam a ideia de que não se controla a
quantidade de moeda e como isso funciona. Estava tudo lá. Só que
isso não saiu da Nova Zelândia. E mesmo aqueles que estudam em
universidades norte-americanas e voltam para seus países são reféns do monopólio dos temas que interessam, determinados pelos
grandes centros. O que não passa pelos fóruns centrais não é validado como o tema premente do momento. O Brasil não conversa diretamente com a Nova Zelândia, mas apenas por meio dos seminários
patrocinados pela academia norte-americana. Eu, inclusive, pensei
em criar um fórum acadêmico, policy oriented, que escapasse da camisa de força daquilo que está sendo discutido nos grandes centros.
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É muito difícil. A crítica à nova ortodoxia está sendo feita lá agora.
Ou seja: esse debate ainda se encontra na fronteira da academia. Vai
demorar para chegar aqui. Até porque essa discussão ainda não é
predominante nem mesmo nos Estados Unidos. Para virar um tema
hegemônico, leva um tempo. A própria velha ortodoxia, da teoria
quantitativa da moeda, só deixou de ser ensinada no início dos anos
2000, portanto mais de uma década após as primeiras discussões no
ambiente acadêmico.
A CONTRAVOZ DO CORO

A prisão do pensamento hegemônico na academia captura todos
que estão estudando nos grandes centros – além de atravessar oceanos. A carreira de um jovem professor depende da sua capacidade
de publicar nas grandes revistas. Estas, por sua vez, são essencialmente norte-americanas, e os temas, tanto na sua forma quanto o
fundo, são dados pelo pensamento vigente. Ou o economista escreve
sobre aquele tema e daquela forma pré-determinada ou não será publicado. Quando eu decidi retornar ao Brasil, para a indignação do
Rudi Dornbusch, meu orientador, eu estava interessado em estudar
os nossos grandes temas nacionais. Minha decisão foi questionada:
“Olha, assim você não vai pegar uma boa cadeira numa universidade
top...”. Paciência! Já àquela altura eu tinha interesse em temas como
inflação crônica, o que não era muito bem compreendido por meus
professores. Quando eu defendi a moeda indexada, um deles disse
“Como é que você, um brasileiro, vai ter uma ideia que ninguém
teve?”. Nada foi muito diferente, por sinal, da resposta que encontrei
no Brasil. No início da década de 80, quando publiquei dois artigos
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sobre moeda indexada na Gazeta Mercantil, todo mundo foi contra.
Só quando Mario Henrique Simonsen elogiou é que começou a haver uma reação positiva. Não preciso ir tão longe. Agora, quando eu
publico “Juros, moeda e ortodoxia”, chama a atenção o silêncio dos
meus pares, da academia. Eu fui chamado para debater o livro na
Casa das Garças, na companhia de macroeconomistas que eu considero os mais sofisticados do Brasil. Não vou dizer que houve uma
unanimidade porque alguns mais jovens tiveram uma reação positiva. Mas parece que contestar o uso de juros altos como instrumento
de combate à inflação é um pecado.
A FÉ CEGA NOS CÂNONES

A nova matriz econômica do PT repete exatamente o neodesenvolvimentismo estruturalista com ação do Estado de Roberto
Simonsen. Uma repetição totalmente fora de época. Esse modelo
teve algum sucesso nos anos 50, ainda que com o custo da inflação.
Nada erra de tudo ou acerta de tudo. Alguns dos pontos do nacional
desenvolvimentismo, como por exemplo o protecionismo da indústria nascente, fizeram sentido nos primórdios da consolidação da
América Latina, de administração de economias defasadas. Mas foi
prolongado muito além do necessário, levado a um paroxismo que
causou perda de produtividade e de competição. É impressionante
que a essa altura alguém tenha reproduzido isso, com o fechamento
da economia, entre outros erros.
Portanto, não existem fórmulas prontas e eternas. A falta de reflexão crítica de tentar entender a realidade com espírito de curiosidade intelectual faz mal para todos os lados, tanto à esquerda
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como à direita, para quem quiser usar essas expressões antigas. É
impressionante que em matéria de economia, tão dependente das
circunstâncias, das instituições, dos hábitos, dos costumes, da forma
como se dá o desenvolvimento dos mercados, da tecnologia, ainda
hoje há alguém que queira se apegar a modelos definidos. Ter um
diploma de PhD lá fora o credencia para posições na tecnocracia de
alto poder, especialmente em matéria monetária no Banco Central
– um posto ainda percebido como algo que precisa ser preservado
de pressões políticas espúrias. Esse capital custou anos de estudo,
dedicação etc. Quando o sujeito volta e para de estudar, sente-se
ameaçado. Para não se sentir ameaçado, é preciso ter uma abertura e
uma curiosidade intelectual, estar mais disposto a pensar livremente do que preservar sua posição de autoridade na matéria a qualquer
custo. Somos obrigados a pensar. Só que a preguiça intelectual dá ao
sujeito um estereótipo e, com isso, uma fórmula pronta. Essa simplificação com a polarização de estereótipos é uma preguiça intelectual. Todos me perguntam se sou a favor da independência do Banco
Central. Sim, sou a favor da independência operacional do Banco
Central, mas não de pôr isso na Constituição. Se eu disser “sim”,
“Entendi, você é um dos nossos”. Se eu disser “não”, sou um perigo.
OS GRILHÕES DA MATEMÁTICA

A matemática engessou totalmente a teoria econômica. A pretensão de parodiar as ciências exatas com a economia e a tentativa de
formalização da metodologia levaram a uma esterilidade. O modelo
de referência de equilíbrio geral de Arrow Debreu é instantâneo.
Não só é um modelo instantâneo como não tem moeda. Nunca se
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consegue explicar a necessidade de moeda. Por que ela existe? É
algo que não é possível de explicar no modelo de Arrow Debreu,
que é a referência sofisticada da base da economia. Ou seja: ficou
tudo amarrado pela matemática. Nós tentamos partir dos princípios
microeconômicos para deduzir as equações agregadas macroeconômicas. Coisa que nunca ninguém conseguiu fazer. Mario Henrique
Simonsen tentou escrever um livro de macroeconomia em que ele
começava deduzindo assim e desistiu no meio do caminho. Tudo isso
ficou pelo caminho. A bem da verdade, é preciso fazer uma ressalva.
O avanço da microeconomia, com a combinação de técnicas estatísticas e da psicologia comportamental, trouxe progressos extraordinários. O uso dessas técnicas impôs uma abundância de dados em
muitas áreas do comportamento humano. Portanto, nem todo o uso
de técnicas matemáticas estatísticas é contraproducente.
A matemática, por sua vez, é uma linguagem muito eficiente para
se verificar a consistência lógica de um argumento e também muito sucinta para se expor um argumento. Mas o aprisionamento ao
formalismo da matemática vai empobrecendo a capacidade de se
aprender uma realidade social. Na macroeconomia, a formalização
excessiva – e isso passou ocorrer principalmente no último quarto
do século XX para cá – foi profundamente esterilizadora da capacidade de explicação. A macroeconomia passou a ser realmente um
exercício de “matematicazinha” aplicada. Quer fazer matemática?
Vai fazer matemática de verdade e não submatemática aplicada,
exatamente o que boa parte da macroeconomia passou a fazer. A matemática, por sinal, também passou a ser utilizada em excesso como
instrumento de defesa de crítica externa. Em um artigo recente, o
447

NO CALOR DAS IDEIAS

economista-chefe do Banco Mundial, Paul Romer, fez uma crítica
devastadora e brilhante sobre o fato de que a econometria hoje não
está estimando mais nada, mas servindo apenas para calibrar os
modelos. Ou seja: o que se tem feito muito é um modelo aos dados e
não checando o realismo do modelo vis-à-vis aos dados. Todos esses
modelos macroeconométricos ficaram viciados.
DECOMPONDO OS JUROS SIDERAIS

Em 2004, eu, Persio Arida e Edmar Bacha publicamos o artigo
intitulado “Crédito, juros e jurisdição: conjecturas sobre o caso brasileiro”, uma tentativa de questionar as taxas tão altas. Na ocasião,
apresentamos o artigo em um seminário na Casa das Garças. O Olivier Blanchard veio ao Brasil, ouviu toda a nossa apresentação e disse: “O problema da taxa de juros no Brasil me parece mais simples do
que isso. É uma questão de dominância fiscal”. O termo agora está
em voga, mas, na época, era novidade. E o Olivier disse: “Vocês têm
uma taxa de juros alta demais porque há uma percepção de inviabilidade, de sustentabilidade fiscal ao longo prazo. E o que está provocando essa inviabilidade fiscal ao longo prazo é a alta taxa de juros
que vem sendo mantida”. Então, eu disse, já na ocasião, que se a taxa
de juros baixasse, ao contrário do que se imagina, isso melhoraria a
percepção fiscal do país e a inflação cairia. Nós, na época, dissemos
nesse artigo que esse cenário se tratava de uma conjectura, e nada
garantia que sairíamos de um equilíbrio para entrar em outro. O
Olivier, na época, já tinha a intuição, que hoje eu subscrevo integralmente, acerca da dominância fiscal. A meu ver, hoje, não acho que
a nossa conjectura sobre incertezas jurisdicionais fosse a principal
448

ANDRÉ LARA RESENDE

explicação para os altos juros praticados no Brasil. Acredito que as
taxas foram mantidas em patamares elevados por uma crença equivocada de que nós realmente precisávamos de taxas altas porque o
resíduo inflacionário é grande e não tínhamos uma situação estável
na balança de pagamentos. Portanto, como estávamos saindo de um
período de inflação crônica depois do Real, ainda sem credibilidade
fiscal, a taxa de juros foi defensivamente mantida muito alta. Em
um primeiro momento talvez não houvesse alternativa. Eu só acho,
hoje, que ela foi mantida muito alta por muito mais tempo do que
deveria. Com toda certeza, a partir da crise de 2008, ela deveria ter
sido substancialmente reduzida. Eu escrevi na época apontando esse
equívoco. Foi um erro dos governos petistas manter a taxa de juros
alta e aumentar os gastos públicos, sob o argumento de que estavam
fazendo uma política anticíclica keynesiana, algo que não fazia sentido algum porque a recessão era externa e não interna. Claramente,
deveriam ter baixado os juros. E não desconsidero a possibilidade de
que essa taxa de juros elevada tenha sido um dos fatores de sustentação da inflação mais alta do que foi por muito tempo. Não quero
aumentar a controvérsia do debate, mas quando o Banco Central,
agora com Ilan Goldfajn, baixou a taxa de juros, a inflação caiu.
Ninguém nunca falou nisso.
NEM TODO O CRESCIMENTO SERÁ PERDOADO

Na teoria econômica, o crescimento sempre esteve vinculado à
ideia de aumento da renda e de maior bem-estar. Se havia crescimento, todos os demais indicadores subiriam juntos. Ou seja: sempre vivemos sob a égide do pensamento de que o avanço econômico
449

NO CALOR DAS IDEIAS

torna a vida das pessoas melhor. Essa correlação se torna cada vez
mais questionável, diante dos flagrantes dados que a desenfreada
atividade econômica tem causado ao planeta e aos seus. O economista americano Robert J. Gordon, da Universidade Northwestern, costuma indagar: “O rápido crescimento a que nos acostumamos pode
ser indefinidamente mantido?”. Sua conclusão é que não. Não há
garantia de que o crescimento seja algo contínuo e perene. O desafio
é encontrar uma maneira de assegurar a melhora progressiva da
qualidade de vida, independentemente do crescimento econômico
ou do aumento do consumo e sem ferir os limites impostos pelo meio
ambiente. Até certo patamar de renda, o avanço da qualidade de vida
é indissociável do crescimento econômico. Um estrato da população
demasiadamente pobre só pode alcançar uma qualidade melhor ao
aumentar sua renda. No entanto, a partir de um determinado nível,
no qual as necessidades básicas estejam asseguradas, o aumento da
renda não é necessariamente garantia de melhora da qualidade de
vida. Em meados do século passado, quando a teoria neoclássica do
crescimento estava sendo formulada, os limites físicos do planeta
pareciam distantes o suficiente para serem ignorados. O crescimento sustentável de longo prazo era apenas o passível de ser mantido
pelo aumento da produtividade. Hoje, a variável dos recursos naturais acrescenta uma restrição. Trata-se de uma restrição difícil
de ser aceita pelos países avançados, viciados no crescimento, mas
praticamente impossível de ser aceita pelos países que ainda estão
longe de atingir os níveis de consumo e de produtividade da fronteira tecnológica. Racionar o crescimento, antes da convergência de
todos, significaria congelar as profundas diferenças de padrão de
450

ANDRÉ LARA RESENDE

vida no mundo de hoje. Mas, então, qual é o fator mais importante
para a melhoria do bem-estar nos países que já saíram da pobreza
absoluta? A resposta é: redução das desigualdades. Uma distribuição
de renda mais equilibrada é o quesito determinante da melhora da
qualidade de vida, do bem-estar, da felicidade, de um país. O triunfo
do capitalismo de mercado como sistema produtor de riqueza ajuda
a entender, em grande parte, a perda de importância do tema da
distribuição de renda. No Brasil, assim como nas nações em desenvolvimento, de maneira geral, onde a desigualdade sempre foi e hoje
ainda é extremamente alta, os refletores deslocaram-se do esforço
de redução das desigualdades para a elevação do poder aquisitivo
das camadas mais pobres da população.
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