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Nos Fundos de Investimento Boston, você recebe a assessoria
dos melhores especialistas do mercado com um simples telefonema
e investe seu dinheiro com muito mais tranqüilidade.

• Não é necessário ser correntista '·
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• Valor mínimo de aplicação: R$ 5 mil
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DOSSIÊ NEGRO

VIVAO
BAIXO CLERO!

Diferença não rima com ódio, apesar da insistência dos poetas farisaicos de sempre. Raças,
etnias, nacionalidades são brandidas como a
foice do verdugo. Três ensaios, em três tempos,
dizem não à intolerância, colocando o preto no

Fabiano Santos
MBaixo clero" é designação comum àqueles
parlamentares que se
ocupam de ninharias sem

branco em technicolor.

A LEI DOS VENTOS LIVRES
Keila Grinberg

atrativos para os cardeais
da política: saúde pública,
-~.

educação, transporte
coletivo, segurança,

Maria Alice Rezende de Carvalho

D AVESSO DO AVESSO DA COR

AS MÍDIAS JUSTIFICAM OS FINS?
José Paulo Cavalcanti Filho
O mundo ficou pequeno para tantos jornais, revistas, televisões e ainda por
cima liberdade de consciência e privacidade. Ou não?
1

SINDICALISMO DESORGANIZADO
EM NÚMEROS
Adalberto Moreira Cardoso
Ruim com Vargas? Aos assalariados parece
que nem era tão ruim, nem é tão bom agora.

URNAS LAQUEADAS
Paulo Tafner
Uma introdução brechtiana à arte de
combinar ampla participação eleitoral e
esterilização em massa, discretamente.

CERTA CIRANDA CÍVICA
MilúVillela
O exemplo pode vir de baixo, do lado, mas. preferencialmente, de cima.
Uma certa dama da aristocracia paulista tem mostrado que os bons de
berço podem fazer muito mais por todos nós, amém.
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FUNDAMENTALISMO À JOAQUIM MURTINHO
Delfim Netto & Gustavo Silveira
Tanto ontem como hoje ou assim hoje como ontem, os dogmáticos
têm seu fã-clube. Tudo bem, nenhum demérito. Mas, sempre vale
um passeio pela História para situar o presente.

O ANTI-PIB E A CONTABILIDADE
DO PREDATÓRIO
Jorge Oscar de Mello Flôres
Os detritos que o olhar do Super-Homem
descobriria através dos magnificas números
da produção industrial, do consumo
pantagruélico e do narcisismo provinciano
estão servidos à página I
1
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PAUSA PARA DIGNIDADE
Raymundo Faoro
A discussão ética da integridade
envolve cada célula. O que diria então
de um órgão do corpo humano.
Devagar com o andor, que o assunto
mexe com deuses e demônios. Antes

RECICLANDO O LIXO ASIÁTICO

~~~i~r~, ~~~~igres, três tigres ... Repita rápido sem trocar as silat

Depois leia e reflita se a besta que passeia solta pelos paises da P
não é semelhante a uma outra que já conhecemos. Arigatô.
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Não, leitor. Não se trata de advogar que o
controle da natalidade é decorrência de uma
opção democrática. Muito menos de inferir
comportamento do eleitorado feminino que,
parcialmente submetido à laqueadura,
poderia desenvolver uma repulsa ou aversão
ao ato de depositar seu voto na urna ou, ao
contrário, dele participar com mais afinco e
determinação. Trata-se de mostrar como
nossa engenharia institucional conseguiu
produzir um sistema eleitoral que combina
ampla participação política com números
recordes de esterilização de votos. Isso
ocorre simplesmente cancelando avontade
do eleitorado, ou subvertendo sua
preferência expressa nas urnas,
ou ainda, transferindo para
candidatos epartidos, votos que
originalmente foram dados aoutros.
8
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esse emaranhado de regras em que quase tudo é per-

de 1986, 1990e1994 e, para cada partido, ototal de votos obtidos e o
númerodesuasvagasnaCâmara(uejadeúilhesemt,ahel,aàpáginaJ4).
Deimediato,constatam-se:a)PMDBePFL-grandesenacionalmente representados-e opequeno PC do Btêm, sistematicamente,
representações proporcionalmente superiores aos votos obtidos nas
urnas; b) o PT, oPDT, o PL, o PDS e o PSDB-os três primeiros
presentes nas três eleições mencionadas-têm, ao contrário dos anteriores,representações parlamentares proporcionalmente inferiores aos
votos obtidos nas umas; c) os demais partidos oscilam, ora tendo representação superior aos votos, ora ocontrário, não sendo possível identificar uma tendência definida.
Os casos mais extremos dessa desproporção são, de um lado,
oPFL e, de outro, oPT. Destacando-se a eleição mais recente constata-se que oPFL, segunda maior bancada federal do país, com 89 deputados, obteve 5,87 milhões de votos. Por outro lado, oPT, queficou com
somente 49 parlamentares, conseguiu 5,86 milhões, praticamente o
mesmo número de votos do PFL. Não se trata de um fato isolado.
Fato semelhante ocorrera em eleições anteriores. Em 1990, oPT
obteve 4.105.270 de votos (10,28% do total de votos) e ficou com 35
cadeiras (6,95%),enquanto oPFL, que obteve 5.024.584 de votos (12,58%

mitido, oeleitor participa, mas muitas vezes não conta:
ele tem sua preferência abortada, uma espécie de
laqueadura institucional. São particularidades do sistema eleitoral brasileiro, conhecidas sob a denominação genérica de
desproporcionalidades, que produzem esses efeitos.
Modernas democracias são democracias representativas. Podem
ser majoritárias, como a inglesa, ou proporcionalistas, como a nossa.
Em ambas, os partidos devem desempenhar papel fundamental de
ligação entre ocidadão e o Estado. São eles que, respaldados na vontade expressa nas urnas, produzem ou deveriam produzir políticas
públicas compatíveis com os temas vitoriosos nas eleições. Ébem
verdade que isso é feito mediatizado por diversos fatores: osistema
eleitoral, a competição entre partidos, a dinâmica partidária, entre
outros. Em nossas plagas, há evidências de descompasso entre temas
vitoriosos nas urnas e geração de políticas. Oporquê, precisamente
não se sabe. Certamente, é conseqüência de muitas coisas, mas parte decorre de nosso sistema eleitoral, dado que ele provoca sérias
distorções entre a vontade expressa nas urnas e a composição partidária dela decorrente, como mostraremos a seguir.

Nesse emaranhado de regras em que quase tudo é permitido, o eleitor
Em sistemas de representação proporcional a proporção de votos do total), ficou com 83 cadeiras, equivalentes a 16,5% da Câmara. Asrecebidos porcada partido deve, em princípio, converter-se em propor- sim, enquanto nas urnas oPFL obteve apenas 22,39% mais votos do
ção equivalente à sua participação no Parlamento. Diferenças nessas que oPT, no Congresso, ficou com mais do dobro das cadeiras do PT.
proporções revelam a chamada desproporcionalidade do sistema.As- Nas eleições de 1986, oPFL obteve 8.584.383 de votos, equivalentes a
sim, voto não convertido em cadeira é esterilizado. Em outras pala- 18,.91 %do total de votos, 2,8 vezes mais do que o PT, que obteve
vras, nos sistemas proporcionalistas, ao mesmo tempo que se garante 3.056.175, correspondentes a 6, 73%. Porém, enquanto oPT obteve
representação de minorias, elimina-se, em tese, a esterilização devo- : apenas 16 cadeiras, oPFL obteve 118, ou seja 7,3 vezes mais.
tos. No entanto, a despeito do princípio desejado, não se verifica, em i
Essa desproporção entre votos obtidos€ onúmero de cadeiras é
parte alguma do planeta, a ocorrência de desproporcionalidade zero. :1 conseqüência de um complexo e não determinístico sistema de regras
Espanha, Finlândia ou Suíça, porexemplo(países proporcionalistas com 1i que atuam ex-ante e ex-post à eleição. São eles, em resumo:
.
elevadas taxas de desproporcionalidade), encontram-se desproporcio• desproporcionalidade de representação entre distritos eleitorais
nalidades de, respectivamente, 13%, 11%e9%. Em outros, como Suécia, -o número de cadeiras para cada uma das tmidades federativas não
Alemanha ou Áustria, a desproporcionalidade existente é marginal.
segue a proporção real de habitantes ou eleitores;
Éjustamente por conta dessa ocorrência generalizada que, no
• regra de acesso, quando há coligação partidária - nesse caso, o
âmbito acadêmico, ganham relevância estudos comparativos e, no ordenamento érealizado segundo onúmero de votos nominais consigâmbito institucional, aprimoramentos no sentido de "minimizar'' a nados a cada candidato, desprezando-se a contribuição decada um dos
desproporcionalidade permanente do sistema, reduzindo-se, dessa for- partidos que compuseram a coligação;
ma, onúmero de eleitores cujos votos não são convertidos em repre• contagem de votos em branco para determinação do quociente
sentação parlamentar, aqui denominados de "eleitores nulos".
l legal- a incorporação dos votos em branco favorece os maiores partidos,
1
Consideremos agora onosso Brasil. Tomemos os dados para os anos i pois, além de elevar artificialmente oquociente mínimo, oque provoca a
1
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eliminação de partidos menores, favorece ogrande partido no cálculo de
médias sucessivas que determinam a ocupação das vagas;
• ocomportamento doeleitor-por desconhecer os meandros legais do sistema eleitoral, oeleitor, por vezes, atua no sentido exatamente oposto ao desejado. Umcasoflagranteéovotonalegenda, quando
opartido está coligado. Apesar de valer para determinar onúmero de
vagas da coligação, nada vale para converter candidato em parlamentar, dado que oordenamento é realizado segundo o número de votos
nominais-nos candidatos-desconsiderando, dessa forma, ototal de
votos obtido pelo partido; e
• liberalidade de nosso sistema partidário-a legislação que prevê a
permissão de troca de partidos pelos parlamentares durante a legislatura.
Essa liberalidade confere um caráter de "duplo estágid' no processo eleitoral. No primeiro, oeleitor é chamado a participar, em média a cada
quatro anos, "escolhendd' oconjunto de parlamentares eleitos, que formarão a Câmara Federal; no segundo, cada parlamentar busca a estrutura partidária que mais lhe convenha em termos de exercício de sua
atividade parlamentar e de maximização das chances de reeleição.
Esse conjunto de regras que, por questões de espaço, será rapidamente analisado a seguir, determina oresultado total (parcialmente

' até abril de 1996, petfazendo um total de 34. Amenos de um ano da
eleição de 1998, uma nova acomodação do quadro foi realizada elevandoesse número para 218 parlamentares, oequivalente a 42,5%
dototal.
Vejamos, agora, as três primeiras: desproporcionalidade de
representação entre distritos eleitorais, a regra de acesso, quando há
coligação partidária e a incorporação dos votos em branco na determinação do quociente. Quanto à primeira, parece já de senso comum se
afirmar que eleitores de regiões diferentes têm pesos diferentes na
determinação da configuração parlamentar. Seria muito longo e
entediante apresentar todos os dados referentes às unidades federativas. Basta que indiquemos os resultados compactados para as eleições de 1986 a 1994. Énecessário, entretanto, fazer uma breve con' sideração. Desproporcionalidade entre unidades federativas pode ser
medida com base na população de cada estado ou, alternativamente,
com base no eleitorado. Considerada a população, observa-se que nosso sistema eleitoral produziu as seguintes desproporcionalidades agregadas: 18,49% em 1986, 20,46 em 1990 e 9,11 em 1994.
Se, percentualmente, esses resultados podem não assustarafinal ainda temos uma certa memória de percentuais elevados dos

participa, mas muitas vezes não conta: ele tem sua preferência abortada
aleatório) da desproporcionalidade observada. Comecemos pela última delas, tendo em vista omais recente reordenamento do quadro
partidário, com vistas à disputa eleitoral de outubro próximo.
0 sistema partidário brasileiro possui uma liberalidade ímpar em termos de mudança de agremiação. Detentor exclusivo de seu
mandato, oparlamentar tem odireito legal de mudar de partido durante oexercício de seu mandato.
Na legislatura 1986-1990, além das mudanças de parlamentares,
há também a criação de partidos, entre os quais oPSDB, que nasce
com mais de 40 parlamentares e oPRN, que abrigou a candidatura
vitoriosa de Fernando Collor. Descontadas as novas vagas-em 1987
são abertas 8 vagas para oDF -, observa-se que entre 1986 e 1989,
158 parlamentares trocaram de legenda. Se, desse contingente excluirmos aqueles que migraram para oPSDB e PRN para constituir
novos partidos, ainda restam 86 que trocaram de legenda,perfazendo
17,6% do total daquela legislatura.
Na legislatura 1990-1994, além da fusão de partidos-aqui não
considerada no cálculo-35 parlamentares trocaram de partido. Na
atual legislatura, 18 parlamentares (3,51%) mudaram de partido, somente nos primeiros três meses de mandato e mais 16 mudaram,

tempos de alta inflação-quando se considera ototal de vagas dispaníveis na Câmara para cada um dos períodos e se converte a
desproporcionalidade verificada em assentos dos respectivos Congressos, obtém-se alguns números surpreendentes: são 90 cadeiras
indevidamente representadas no ano de 1986, 102, em 1990 e 47
cadeiras em um total de 513 da presente legislatura. Esse último
número seria ainda maior (55), caso se considerasse oeleitorado de
1994, em vez da população.
outra (segunda) desproporcionalidade refere-se à regra de acesso, quando há coligação partidária. Alegislação brasileira acerca de coligações determina que,
uma vez definido onúmero de cadeiras que cabe à coligação-ou aos partidos, quando esses disputam sozinhos-, as vagas serão preenchidas em ordem decrescente de votos nominais. Se
esse critério apresenta virtudes quandoopartido disputa as eleições
sozinho, já que premia aqueles que, em princípio, realizaram maiores esforços de divulgação e convencimento do eleitorado, quando são
feitas coligações, pode distorcer agudamente~ desejo do eleitor expresso nas urnas. Nesse caso, portanto, os candidatos que se tornaFEVEREIRO·MARÇO·ABRIL 1998 11
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rão parlamentares serão aqueles que tiverem obtido omaior número
de votos nominais, independentemente da contribuição (em votos)
que seu partido tenha dado à coligação.
Aterceira desproporcionalidade fala por si: eleva artificialmente o
quociente mínimo, eliminando os partidos menores e favorece ogrande partido no cálculo de médias sucessivas que determina a ocupação
das vagas.

'

combinação delas merece uma análise mais detalhada. Na análise de coligações duas dimensões são
importantes em termos de desproporcionalidade: oalcance do quociente eleitoral de cada partido integrante
e a repartição das vagas da coligação. Atingir oquociente é, na legislação brasileira, quando opartido disputa sozinho, a linha de corte
entre eleger, ou não, parlamentares. O mesmo não se aplica no caso
de coligações. Nesse caso, opartido, mesmo sem atingir o quociente
eleitoral, pode eleger parlamentares, em conseqüência da segunda
dimensão mencionada, que reparte as vagas que cabem à coligação
não preservando a participação relativa de cada partido. Em certa
medida, pode-se mesmo afirmar que a atual regra produz uma repar-

rece não produzir um viés sistemático, exceto oque se refere ao porte
do partido: a análise mais pormenorizada dos resultados indica
inexist.ência de viés em função de regiões ou da coloração partidária.
Partidos mais sulistas ou nordestinos, à esquerda ou à direita, são igualmente afetados por esse fenômeno. Apesar de, no agregado, não apresentar um viés sistemático, o mesmo não se pode afirmar acerca desses fatores, quando considerados isoladamente. Em realidade, pode-se
observar um viés tendencioso em cada um deles. Aincorporação dos
votos em branco, por exemplo, favorece os grandes partidos elevandolhes artificialmente a representação parlamentar. Por outro la~o, a
supressão da exigência de quociente múrimo para todos os partidos que
participam de coligações apresenta evidências de favorecimento dos
pequenos partidos. Por fim, a regra de acesso dentro da coligação também apresenta evidências de favorecimento dos pequenos partidos.
Outro aspecto a ser considerado nesse ''imbróglio" diz respeito ao
"caráter" da desproporcionalidade decorrente de coligação partidária.
Diferentemente da desproporcionalidade entre unidades federativas
-que são por todos conhecidos apriori e imutáveis no curto prazo
-a desproporcionalidade decorrente da regra atual de acesso na coligação está diretamente associada à estratégia de cada partido na dis-

Partidos mais sulistas ou nordestinos são afetados pelo fenômeno
tição das vagas à revelia do que foi expresso nas urnas. Repare
que, mesmo com a elevação artificial do quociente-devida à incorporação dos votos em branco-um partido coligado prescinde desse
requisito.
Aconseqüência é que a eleição de parlamentar sem que seu partido tenha atingido oquociente eleitoral se constitui, em nosso sistema,
fato corriqueiro. Em 1986,foram 26 (5,3%) os candidatos eleitos, sem
que seus respectivos partidos tivessem atingido, isoladamente, oquociente eleitoral. Aproximadamente um quarto desse total (6) provém
dos partidos PCB, PSB, PCdoB e PSC que obtiveram todas as suas
vagas sem terem atingido, em um único estado sequer, oquociente
eleitoral. Nas eleições de 1990, das 503 vagas em disputa, 77 foram
preenchidas por candidatos cujos partidos não atingiram oquociente
eleitoral, oque equivale a 15,3%da Câmara Federal; e, em 1994, são
88(17,15%) os candidatos eleitos nas mesmas condições. Para essa
última eleição os quatro partidos que mais conquistaram cadeiras sem
oatingimento do quociente foram, respectivamente,oPFL, oPC do B,
oPSDB e oPP. Juntos, respondem por 41 cadeiras das 88.
Mas nem tudo édistorção. Esse conjunto de desproporcionalidades
- um compósito de diversos fatores cuja resultante é aleatória - pa-

puta eleitoral. Apesar de, obviamente,não poder controlar os resultados,cabe ao partido decidir se faz ou não coligação e, uma vez tendo por
ela optado, também cabe a ele decidir se lança muitos ou poucos candidatos,se opta por candidatos ')luxadores" de votos ou não. Há para cada
partido, nesse caso, graus de liberdade e, portanto, opção de escolha.

ão esses graus de liberdade que permitem aos partidos
grandes-como oPFL-e minúsculos-como oPC do Bterem uma representação parlamentar hipertrofiada. No caso
do primeiro-que teve praticamente o mesmo número de
votos que oPT, em 1994-o resultado foi torná-lo a segunda maior
força parlamentar que emergiu das urnas; no caso do segundo, garantiram-lhe uma representação de dez parlamentares, sem que em nenhuma unidade da federação tenha, individualmente, obtido oquoci' ente mínimo de votos.
Mas vejamos esse conjunto de resultados sob a ótica do eleitor.
Tomemos a desproporcionalidade decorrente da diferença de representação entre unidades federativas e apliquemos sobre os
percentuais de desproporcionalidade onúmero de eleitores aptos avo' tarem cada um dos anos eleitorais. Os resultados são elevados, tanto
1
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se considerarmos a desproporcionalidade tomando-se como base a po- pode eleger outro. De outra forma, quando vota na legenda do partido,
pulação, quanto se for considerado oeleitorado. Atabela a seguir faz muitas vezes acreditando que com seu ato está reforçando sua
agremiação paitidária, seu gesto produz oefeito exatamente contrário
uma síntese dos resultados:
e é deslocado para outro partido, elegendo can2
Desproporcionalidade entre estados e n indivíduos "nulos"- 1986/94
didatoscujos partidos sequer atingiram oquoci,,
1986
1994
1990
ente eleitoral.
...
Base de cálculo da
Ba5e'íte cálculo da
Base de cálculo da
Somente para nos atermos às mais recendesproporcionalida~(. desproporcionalidade
desproporcionalidade
tes eleições da Câmara Federal, foram estimaPopulação Eleitorado População Eleitorado População Eleitorado
dos, no mínimo, mais de oito milhões de "eleitoÍndice
18,49
25,77
9, 11
10,81
20,46
,,)! 26;37 •
res nulos" que, em cada rodada de eleições proEleitores 12.813.~,!.,..,
9',1 1_8.279.803 1 17.145.746 21.603.742 8.634.312 10.245.138
porcionais para aquela Casa, paiticipam, mas
Como se verifica, tomando a desproporcionalidade a partir da popu- não contam: são esterilizados no processo.
lação-a menor delas-obtém-se números de exclusão superlativos.
Aesterilização eleitoral em massa não é, no entanto, a única
Para 1994, oano mais recente, atinge-se a incrível marca de 8,6 mi- resultante. Em realidade, nosso sistema político-eleitoral apresenta
lhões de eleitores esterilizados. Para se ter idéia da dimensão desse características (monopólio da disputa eleitoral entregue aos paitidos; o
número, somente três unidades federativas apresentam um colégio mandato obtidopertence exclusivamente ao parlamentar eleito; libeeleitoral com número superior a ele (São Paulo,M.inas Gerais eRio de , ralidade na formação de coligações partidárias para disputa de eleições
Janeiro). Éoequivalente a esterilizar, a cada eleição, no mínimo qua- proporcionais; permissividade de mudança de paitido; transferência
tro unidades federativas (considerando todas as possíveis combinações, de votos entre paitidos que disputam coligados; cômputo de votos branpoder-se-ia atingir um máximo de onze unidades federativas com votos cos pai-a determinação de bancadas; e enormes diferenças de magnituesterilizados). Pai·a oano de 1986 somente São Paulo e Minas Gerais de entre distritos eleitorais) que, combinadas, produzem resultados
tinham população superior aos 12,8 milhões de eleitores, cujos votos não-desejáveis, entre os quais os mais importantes são:
são desviados no sistema eleitoral. E para oano de 1990, apenas São
• desvinculação entre a carreira política individual e carreira parPaulo supera orespectivo número.
tidária;
• desproporções variadas de representação, com hipertrofia de reConsidere apenas oano de 1994 e desloque-se ofoco pai-a onúmero
de eleitores. Obtém-se oseguinte resultado: são 10,7milhões de "elei-. presentação de partidos minúsculos;
tores nulos'' -os que tiveram seu voto esterilizado peloatual sistema
• aumento artificial e reduções artificiais do número de partidos
eleitoral-, oque nos coloca como um campeão de exclusão política. , com representação. Oprimeiro caso é, por vezes parcialmente COffigiComo se pode constatar, tratar de desproporcionalidade em um do,pela flexibilidade de mudança de paitido.
país com vasta população, como é nosso caso, por vezes pode encobrir a
Esse complexo sistema de regi-as que produz a esterilização politireal magnitude doproblema. Como decorrência de nosso enorme colé- ca de milhões de cidadãos e as demais características do sistema politigio eleitoral, ototal de eleitores compulsoriamente nulos é de uma co brasileiro, como acabamos de mencionar, permite-nos falar de
magnitude não desprezível. Mas essa é, como vimos, somente uma das laqueadura institucional, um verdadeiro "controle de decisãd', processo no qual a população é chamada compulsoriamente a participai-, mas
desproporcionalidades do sistema.
Parece-nos evidente que falar de desproporcionalidade signi- não tem garantias institucionais de que sua vontade será respeitada
fi\ t falar no plural. Queremos, com isso, dizer que nosso sistema pos- no jogo da política.
sui diferentes formas de desproporcionalidade, cujo efeito resultante,
Assim, leitores, seremos em breve mais uma vez chamados a pai·no mais das vezes, éuma combinação delas. Recortes possíveis da es- ticipai· do processo decisório. Mas não se iludam: estamos todos submetrutura partidária, como por exemplo oporte do partido ou a matiz tidos à laqueadura e não se sabe aprwri sobre quem recairá a espada
ideológica das agremiações-em que pese a sistemática atrofia da da esterilização. Essa, pelomenos, é democrática.•
bancada petista -, não parecem ser substantivamente afetados por
esse complexo sistema de desproporcionalidades.
T
A
H
u
Analisado, no entanto, soba ótica do eleitor, parece-nos claro que O
há burla de sua vontade. Afinal, ele vota em um candidato e seu voto PAULO TAFNER é economista
~~:.
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oaquim Murtinho foi ministro da Fazenda no governo do quarto
presidente republicano, opaulista Campos Salles, eleito para
cumprir o mandato de 1898a1902. Há 100 anos, oBrasil
tinha aproximadamente 16 milhões de habitantes e uma economia sustentada basicamente pela produção agrícola epor
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 mundial 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 idéia da dimensão
econômica de nosso mercado interno. Ela iria crescer muito nos anos
seguintes, principalmente pelo fluxo imigratório que se tornava cada

medicina foi nomeado professor catedrático de Ciências Físicas e Naturais da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e poste1iormente ocupou a
cadeira 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 otítulo ''Idéias Econômicas
de Joaquim Murtinhd'. Nesta obra, organizada pela professora Nicia
VilleladaLuz, estãoosrelatóriosdeMurtinhonosanosde 1897a 1901,
que cobrem os períodos de sua participaçãonos governos, p1imeiro como
ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas e depois como ministro
da Fazenda. Eles foram nossa fonte principal de informação sobre oseu
pensamento econômico e sobre as políticas por ele praticadas na dire-

vez ma.is importante como fonte de sup1imento 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, p1incipalmente de café.
Omercado 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 necessá1io, 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 a.nos deixou sua terra, Cuiabá,
para estudar na Corte,cruzando opaís a pé ea cavalo numa viagem de
três meses e alguns dias. Após completar os cursos de engenharia e

ção das finanças no governo Campos Salles. Valemo-nos, também, da
conhecida obra de Alcindo Guanabara, "A Presidência de Campos
Salles", edição de 1983 da Universidade de Brasília.
Como tantos intelectuais à época, Murtinho foi bastante influenciado pela temia darwiniana da sobrevivência dos mais aptos, oque o
aproximava das teses econômicas defendidas pelos liberais. Confessava-se um admirador do filósofo inglês Herbert Spencer, cujas formulações a respeito da evoluçãonatural 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 do desenvolvimento,
mediante estímulos às obras de infra-estrutura 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 infra-estrutura a
fim de propiciar as condições necessárias ao desenvolvimento econômi-
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co: "Cortemos onosso território de estradas de ferro, procuremos desenvolver onosso serviço postal etelegráfico e ampliar a navegação dos
nossos iios sem-número, facilitando por esta forma ocomércio, a indúst1ia e a agiicultura". Corretíssimo, mas isso que Murtinho defendeu
quando ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas em 1897, ele
infelizmente não pôde estimular como ministiu da Farenda (1898/1902),
devido à necessidade de enxugamento da moeda e da redução dos gastospúblicos,circunst.ânciasquesetomaramobrigatóriasdevidoaocompromisso assumido com a renegociação de dívidas no exterior.
Épreciso lembrar que não existiam cursos regulares de economia
e nem mesmo a profissão de economista naquela época, mas alguns
dosliviusclássicos da matéria já eram acessíveis, a mai01ia 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 po1tuguês e
imprimir "ARiqueza das Nações", de Adam Smith, por exemplo. Desde oImpé1io ecom mais freqüência nos primeiros anos da República,
era possível identificar duas commtes antagônicas do pensamento eco-

triai-diz ele-tem seguido nos últimos tempos uma marcha anômala, inegular e profundamente viciosa. Duas gi·andes causas têm contiibuído para esse resultado: uma compreensão falsa do patiiotismo e
uma pletora não menos falsa de capitais. Apseudo-abundância de capi, tais produzida pelas emissões promoveu a criação de um sem-número
! de indústrias e desenvolveu de modo extraordinário a atividade agríi cola. Ocusto de produção nessas indústrias, sendo muito alto em rela!' ção aos produtos que nos vêm do exterior eleva, por meio de taxas
: ultraprotecionistas nas tarifas da Alfândega, opreço dos produtos es'
: trangeiros criando, assim, um mercado falso em que os produtos internos vencem na concorrência os produtos do exterio11'.
MAIS ADIANTE, NESSE MESMO RELATÓR 10, localizamos uma pequena síntese reveladora da implicância de Murtinho
com a industii.alização, quando ele condena oque chamava de ''indústria artificial": "Oque caracte1i.za uma indústria natural (e, portanto,
viável, em contraposição às industrias "artificiais') não é ofato de ter
sua maté1i.a-prima impo1tada ou não, mas ode ter capacidade de pro-

nômico, conti·apondo os que defendiam taii.fas p1utecionistas para p1umover odesenvolvimento industrial e os adeptos do "livre-cambismo",
da "industrialização natural" (variantes nacionais do '1aisser faire,
laisser passer') e da teoria da divisão internacional do trabalho. Estes
últimos eram considerados liberais em economia.
uitinho se tornou um expoente dessa col1'ente dita '1i\\
bera!'', embora uma das suas maiores batalhas tenha
sido em defesa da ortodoxia monetária, contrária à
posição do Partido Liberal que desde os tempos do lmpé1i.oadvogava
o sistema de pluralidade de emissões que levou o país à crise do
encilhamento já no período republicano.
Antes, em 1897, quando ocupava ocargo de ministro da Indústria,
Viação e Obras Públicas, deixou clal'O seu pensamento alinhado com a
te01ia da divisão internacional do frabalho, num relató1i.o à Presidência da República, no período de interinidade do vice-presidente Manoel
Vitorino (governo Prudente deMoraes): "A nossa organização indus-

duzir 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 deAlan Greenspan,citada no "Economist" do último mês de janeiro, analisando "a posteriori"
as causas dos problemas da economia industrial asiática, certamente
concordará em que oilusfre presidente do Federal Reserve subscreveria com alegii.a odiagnóstico deMuitinho... Eis oque disse Greenspan:
, "Em retrospecto, ficou claro que ofluxo de investimentos para essas
! economias foi maior do que pode1i.a ser empregado lucrativamente a
! um custo razoável"...
:
Não era apenas em relação à indúsfria que Muitinho se aferrava às
"soluções naturais''.Durante todo operíodo em que foi ministro da Farenda, enfrentou aCli.se da superprodução cafeeira resistindo a todas as pressões emfavor da intervenção estatal para sustentação de preços. Ele já
antecipara essa sua posição infransigente em 1897, quando ministro da
Indúst1i.a, afirmando com muita clareza que os agricultores deveriam
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submeter-se "às leis naturais'', diversificando as culturas e limitando o procura,forçou também este caminho, tendo ogoverno federal promocultivo do café às áreas mais produtivas. Asolução do problema estava vido intensa propaganda do produto no exterior e conseguido várias
nas mãos dos próprios cafeicultores que deveriam, por um lado, moderar reduções tarifárias.
a oferta e, de outro, promover oaumento do consumo no exterior (de
dificuldade com a solução de Murtinho residia nas caracpreferência com recursos privados), sem esperar a ajuda do governo que,
terísticas do próprio mercado cafeeiro, cuja oferta levava
no máximo,deveria gestionar a redução de taxas impostas por alguns Y-- quatro anos para maturar ecuja demanda era inelástica,
consumidores europeus à entrada do café brasileiro. Mas advertia: "era de forma que as flutuações dos preços eram conseqüências "naturais"
necessário que oBrasil desse oexemplo, não colocando também embara- do funcionamento do mercado. Ele não entendeu que exatamente porço à circulação de bens importados,não enveredando ainda mais por essa que "café era câmbio" (a redução da oferta do produto aumentava os
estrada tortuosa do protecionismd'. Recusava-se, assim, a engajar ogo- preços mais do que proporcionalmente e, assim, elevava a receita em
vemo em qualquer política de valorização do café.
divisas, valorizando ocâmbio) a solução ''natural'' nunca poderia levar
A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DEVERIA ser encontrada pelo à reafuação dos seus objetivos: a diversificação da pauta exportadora.
próprio mercado, que se encarregaria de eliminar os produtores mar- Quando aumentava a produção de café, em resposta a preços altos anteginais. Éele próprio que nos diz, no relatório do Ministério da Fazenda riores, caíam rapidamente os seus preços ea receita de divisas. Desvalo·
de 1899: "Convicto de que a intervenção oficial só poderia aumentar os rizava-se assim ocâmbio eestimulava-se a produção interna de outros
nossos males, ogoverno deixou que a produção do café se reduzisse por produtos, florescendo as atividades não-cafeeiras. Depois de algum tempo
seleção natural, determinando-se assim a liquidação e a eliminação oefeito dos preços baixos do café fazia-se sentir e a oferta se reduzia:
dos que não tinham condições de vida, ficando ela nas mãos dos mais aumentavam seus preços e a receita de divisas. Valorizava-se ocâmbio
fortes e dos mais bem organizados para a luta" (mais "darwiniano" do eliminando-se a incipiente expansão das atividades não-cafeeiras. Asoque isso era impossível...). Já em 1895, quando opreço interno come- lução natural não era, portanto, uma "soluçãd', mas um "problema''.
çou a declinar, foi proposto omonopólio da comercialização do café pelo
Só a partir de 1902, quando Murtinho já deixara oMinistério da
Estado. Em 1898 surgemas primeiras sugestões para a queima do Fazenda, é que começou a tomar corpo a idéia que ogoverno poderia e
produto e em 1901 nova sugestão de monopólio, masMurtinho era um deveria intervir no mercado, tendo sido decretada a proibição do plan·
spenciariano convicto de que a conconência puniria somente os incapa- tio do café em São Paulo pelo prazo de cinco anos. E, em 1906, a política
zes enem mesmo uma crise bancária pôde demovê-lo de sua posição. : de intervenção foi acentuada com a decisão de retirada dos estoques do
Oponto alto da posição de Murtinho residia em sua completa coe- l mercado (Plano Siciliano e Convênio de Taubaté).
rência, produzida por um incrível dogmatismo que se supunha "cientí- l
Aavaliação que se pode fazer da gestão de Joaquim Mrntinho no
fico''. Convencido de que existia um desajustamento entre a oferta e a : Ministério da Fazenda é que ela foi coerente com a sua visão da econo-
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procura do produto e de que qualquer intervenção do governo seria
incapaz de eliminar esse fato real, esperava que odesajustamento fosse resolvido pela seleção natural, em que os produtores marginais,
com custos mais elevados, sucumbiriam. Compreendendo, por outro
lado, que oajustamento poderia ser acelerado por uma ampliação da
20
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mia. Era um cultor da teoria quantitativa -dir-se-ia hoje um mone·
tarista -embora essas expressões não fossem utilizadas na época. Ao
convidá-lo para a Fazenda, opresidente eleito Campos Salles demonstrou que conhecia opensamento de Murtinho e dele compartilhava,
delegando-lhe a tarefa primordial de pôr ordem nas finanças da Repú-
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blica, abaladas pelo excesso de emissões monetárias. Na realidade, a ticar: "Seja-me permitido... fazer algumas considerações gerais sobre
administração Campos Salles não disptmha. de alternativas, devido aos os dois problemas que mais de perto interessam ao país, a crise econôcompromissos as.sumidos no acordo de consolidação da dívida externa (o mica e a crise financeira. Aprimeira depende não da diminuição da
Funding Loan de 15 de junho de 1898) que exigia oresgate de uma boa massa de produtos, mas da redução do valor da unidade do mais imporparte do papel-moeda em circulação no país. Oacordo firmado com os tante deles: ocafé. Essa redução de preços é conseqüência econômica,
credores externos liderados pela Casa Rothschild e Filhos evitou que o lógica e forçada da produção exagerada em relação ao consumo. Acrise
governo anterior, de Prudente de Moraes, se encerrasse com opaís financeira depende, por sua vez, não tanto da diminuição da massa das
pedindo moratória devido à impossibilidade de honrar dívidas que vi- ! rendas do Estado, mas da redução do valor da unidade dessa massa.
nham do Império, mas que se expandiram rapidamente nos primeiros Esta redução é, por seu turno, a conseqüência econômica, lógica e foranos do regime republicano, atingindo cerca de 10 milhões de libras çada da produção exagerada do meio circulante em relação ao valor
esterlinas. Naquela ocasião Rothschild and Sons, agindo como uma real da produção. Acrise financeira é, pois, não a expressão de uma
espécie de FMI, encampou as dívidas dos demais credores mas exigiu grande decadência nas fontes de renda do Estado, mas do regime qu~
osaneamento de nossas finanças internas e oaval pessoal do futuro produzia a superabundância de papel-moeda no mercado."
presidente Gá eleito, mas não empossado) Campos Salles. Osaneagoverno Campos Salles tinha,resumidamente, três granmento financeiro era exigido porque os banqueiros precisavam as.segu\
des desafios a enfrentar na área econômico-financeira: 1.
rar-se de que suas garantias, representadas na maior parte pela renda
Oproblema cambial, decorrente da superprodução de café,
da Alfândega do Rio de Janeiro, não coneriam orisco de esvair-se com que denubou os preços e reduziu as receitas de exportação; 2. Oexcesa desvalorização da moeda.
so de papel-moeda em circulação, produzido pela ampla liberdade dada
PARA OMINISTRO DA FAZENDA de Campos Sallesessa exi- aos chamados Bancos Emissores, oque levou a umaformidávelespegência se casava perleitamente com as doutrinas de sua predileção e culação financeira com títulos e ações sem nenhuma conespondência
numa certa medida reforçava seu diagnóstico sobre as causas da crise coma economia real; 3. Orestabelecimento do crédito externo. Com
econômico-financeira. Como já vimos, ele estava convencido que a ori- uma dívida acumulada de aproximadamente 10 milhões de libras esgem da crise econômica estava localizada no desequihôrio entre a ofer- terlinas e vários pagamentos em atraso, opaís caminhava para a mota ea procura do café, aviltando os preços do produto, oque desestabiliza- ratória no final do governo Pmdente de Moraes. Acapacidade de paga·
va a economia internamente ereduzia as receitas de exportação. Dada mentos se esgotara e os inúmeros credores se recusavam a renovar os
a impo1tância do setor cafeeiro no conjunto da economia e mais ainda o empréstimos que os governos republicanos vinham tomando de uns
seu peso decisivo para oequiliôrio da balança comercial e da balança bancos para pagar outros. Asaída foi contratar a consolidação das dívide pagamentos, odiagnóstico tinha toda a aparência de correto. Certa das com um pequeno grupo de credores liderados pela Casa Rothschild,

C)

1

era a sua análise da situação financeira, diante do excesso de emissões
que corroíam ovalor da moeda. Vejamos como se manifestava Mmtinho
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 deenxugamento monetário que foi obrigado a pra22
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: ganhando um período de carência de três anos para oreiníciodos paga·
mentos do principal. Oempréstimo de 10 milhões de libras que permi·
tiu a consolidação não foi concedido ao Brasil e sim à Casa Rothschild.
que exigiu como garantias as rendas das Alfândegas e as rendas decor·
rentes do arrendamento das estradas de felTo, obrigando a um resgate
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importante doexcesso depapel-moeda emcirculação para evitar a de- : permitirama recuperação da taxa cambial quevinha emqueda livre
preciação daquelas rendas.
desde 1889 (de 26 7/16 dinheiros por mil-réis em 89 para 7 3/16 em
Os melhores registros que dispomos para avaliar de que forma 1898). Ela se manteve relativamente estável no período Murtinho, com
ogoverno Campos Salles enfrentou aqueles desafios são os relatórios ligeira recuperação para cerca de 10 dinheiros por mil-reis no final.
anuais apresentados por seu ministro da Fazenda nos anos de 1899a
Oproblema central que Murtinhoteve que enfrentar era repre-

1

1901e alguns debates no Congresso de que ele participou, comosenador pelo Estado de Mato Grosso. Murtinho costumava ser muito 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 conseqüente.
a questão do café, que tratamos ligeiramente acima,
Murtinho sustentou até ofinal sua política de não-intervenção no mercado. Ogoverno 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 oaumento do consumo. Internamente o ministro recomendava enfaticamente aos agricultores que reduzissem ocultivo docafé e
diversificassem a produção. Mas a oferta continuou crescendo naqueles anos, os preços internos caíram, os externos baixaram eos volumes
de exportação cresceram significativamente. De uma exportação
anual de 9 milhões e 800 mil sacas em 1899, chegamos a um volume
de 14,8milhõesem 1901ede13,2 milhões em 1902.Areceitacambial
do café, que em 1899 atingira 14,5milhões de libras esterlinas, rendeu
20,3 milhões em 1902.
MURTINHO TINHA, CONTUDO, A VISÃO CORRETA em matéria de comércio exterior, quando afirmava que oimportante não era
restringir as importações mediante medidas protecionistas, mas sim
aumentar simultaneamente importações e exportações. Oaumento
das receita de divisas entre 1898 e 1902 e a austeridade monetária
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i sentadopelo excesso decirculaçãomonetária quese acentuara desdeo
início doperíodo republicano com a autorização para ofuncionamento
de uma dezena de ''bancos emissores". No primeiro relatório após assumir oMinistério da Fazenda ele se referiu ao excedente em circulação
como tendo atingido um volume quatrovezes superior ao que vigia no
final doImpério, nove 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 8milhões para 33 milhões de libras esterlinas ao câmbio médio do período). Durante o ano de 1898 a moeda
tinhasofridoumadepreciaçãode73%,segundoosnúmerosdeMurtinho.
' Oquadro se completava com um aumento expressivo da dívida interna
eorçamentos públicos cronicamente deficitários. Nas atividades priva·
das campeava a especulação financeira e osistema 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 ali.ás era exigido pelo acordo de consolidação da
divida externa. Murtinho não hesitava em defender oacôrdo 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-so·
mente, ao pagamento dos nossos compromissos externos"... "...nossos
credores,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 oresgate dopa·
pel era o meio mais próprio para atingir aquele desideratum, oferece·
ram ao governo um empréstimo de até 10 milhões de esterlinos, contanto
que resgatássemos papel-moeda correspondente àquela importância
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ao câmbio de 18. Tratando-se de uma proposta que vinha oferecer recursos para arealização do único programa capaz de resolve~ os graves
problemas da restatll'ação financeira eeconômica do país, não poderia
ogoverno hesitar em sua aceitação. Toda a discussão versou sobre as
garantias que nossos credores exigiam: que eram dolorosas para nós

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 ne·
cessários, habilita-os a formular e executar os seus planos financeiros
e econômicos, julgando com segurança os efeitos colhidos pela Nação."

brasileiros, mas que não podíamos estranhar, desde que tínhamos levado opaís à triste situação de descrédito em que ele se achava naquele momento".
NOMESMO RELATÓRIO, MURTINHO informa oresultado
da operação resgate, que em três anos atingiu 115 mil contos (a previsão era de 120 mil), oque ésem dúvida um resultado bastante satisfatório. Edescreve as medidas de política econômica que possibilitaram
atingir oobjetivo do saneamento financeiro, resultado que consagrou
sua gestão como uma das mais importantes da história econômica do
Brasil: "A valorização de nossa moeda foi oeixo emtomo do qual deviam
girar todas as medidas ea fonte de onde saíram todos os beneficias de
que opaís necessitava". Após citar as providências relativas ao cumprimento do acordo, relacionou as demais medidas adotadas em sua gestão: "...cobrança em Olll'O 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 uma caixa de
resgate da dívida interna em papel; desenvolvimento dos impostos de
consumo (ampliou a base de cobrança e ape1feiçoou a anecadação, 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 acriação de coletorias federais; desenvolvimento do imposto do
selo por medidas mais garantidoras dos direitos da União (elevou a arre·
cadação de 9mil contos para 15 mil contos no período); mais severa eco·
nomia pública pela supressão de servic,nsinúteisoupouco urgentes; transformação de fontes de déficit em fontes de receita, com oarrendamento
das estradas de ferro (foi oprograma de privatização, da época); liquidação de compromissos avultados oriundos de guerras civis ede concessões
feitas pelo primeiro governo da República; incorporação ao patrimônio

Éfato que as políticas deMtll'tinho alcançaram os resultados a que se
propunha. Ele as complementou concluindo a liquidação dos chamados
bancos emissores (que começara timidamente na administração anterior)eestatizandooBancodaRepúblicadoBrasil,queeraomaiorde
todos, após uma corrida bancária em setembro de 1900. Este banco, que
resultara da fusão do Banco do Brasil e do antigo Banco da República dos
Estados Unidos do Brasil, tinha administraçãoprivada, masnrebiaaportes
regulares do Tesouro. Depois de várias tentativas de substituição dos
diretores para manter obanco em mãos privadas, Murtinho capitulou e
' obteve do Congresso autorização para ogoverno assumir a administração
eobviamente opassivo, com oaporte devultosos recursos do Tesouro.
/~ obra de Murtinho éfruto da persistência com que ele perseguiu os objetivos e deuma compreensão adequada dos
Y- problemas que produziam o desequilfüriofinanceiro e a
desorganização da economia brasileira à época. Foi ajudado pela relativa tranqüilidade 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 Salles. Ogoverno foi entregue
ao sucessor, Rodrigues Alves, com as finanças em ordem, um orça·
mento equilibrado e os pagamentos externos em dia, oque 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 restabelecendoocrédito externo que reabriu ocaminho para
a forte retomada do desenvolvimento nos anos seguintes. •
FEVEREIRO ·MARÇO·ABRIL 1998
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á alguns anos, o Grupo Libra se deixou guiar por uma nova visão estratégica. O objetivo era criar
ma estrutura de serviços muito mais abrangente do que a então oferecida, e transformar-se em

m eficiente

fornecedor dos vários serviços integrados à cadeia logística de transporte .

·,
E nossas metas estão sendo atingidas com uma- freqüência cada vez maior.
Fomos a primeira empresa do hemisfério sul a receber o certificado ISM Cede , por nosso sistema
de gerenciamento da operação de navios , segurança da navegação e preservação ambiental .
Vencemos a primeira licitação para operação privada de um terminal de contêineres em área do

li

Governo, criando o T-37 no Porto de Santos. Fomos a primeira empresa brasileira privada a conquistar o direito de participar do transporte de petróleo na Bacia de Campos para os terminais da
Petrobrás com o navio Libra Albacora. E estamos comemorando os novos objetivos alcançados :
vencemos a concorrência para a operação da Estação Aduaneira de Interior (EADI) em Campinas ,
e fomos classificados em 12 lugar para a operação dos Terminais 34 e 35 no Porto de Santos ,
contíguos ao Terminal 37 , e do Terminal de contêineres Tecon 1, no Porto do Rio de Janeiro.
GRUPO LIBRA: cada vez mais, prestando melhores serviços a você.

Rio de Janeiro - Fone: (021 )272-2400 - Fax: (021) 263-0036 • São Paulo-Fone: (011) 5506-7277
Fax: (011) 5506-0038 •Internet: www.grupolibra.com.br
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leias, na hierarquia das bestas ou das crises. Ao contrário, a crise asiferenças entre estruturas e trajet.órias econômicas entre países. Às ática deve ser lida como um sinal geral de alerta para países mais
dificuldades das pesadas baleias (Brasil, Índia eRússia), contrapõe-se o vulneráveis aos movimentos erráticos do capital especulativo, e que já
êxito dos tigres asiáticos (Coréia, Formosa, HongKong, Cingapura) ede apresentavam, antes desta crise, além da vulnerabilidade externa e
seus filhotes (Malásia, Tailândia eIndonésia). De fato, a partir da expres- da desaceleração do crescimento, níveis de desemprego crescentes e
sivavalorização do iene,em 1985, edo deslocamento do capital japonês problemas estruturais de exclusão social, desigualdades na distribuipara o primeiro grupo de países do Sudeste Asiático, os quatro tigres ção de renda e no acesso às políticas sociais, como educação e saúde.
tiveram suas moedas valorizadas e passaram a participar de modo sig- Este é ocaso da baleia Brasil.
nificativo das exportações mundiais, com grande superávit em relação
No plano das alegorias, o milenar i-chingchinês interpreta a palaaos Estados Unidos, absorvendo também crescentes investimentos di- vra crise como oportunidade de mudança. Esta perspectiva éútil para
retos japoneses. A região,como um todo, recebeu importantes fluxos avaliar oprocesso de crescimento dos Wiecomers asiáticos, interrogande financiamento externo e apresentou altas taxas de crescimento.
do-se sobre sua capacidade de reciclar abalos recentes e preservar seus
Acomparação entre o desempenho de regiões periféricas- o inegáveis avanços, na perspectiva de longo prazo.
Sudeste Asiático e a América Latina - a partir dos anos 80 é
O desempenho da Coréia do Sul impressiona. Em três décadas,
inevitável. Em face da desaceleração, do crescimento dos países eu- este país tomou-se uma potência econômica: segunda no ranking munropeus da OCDE, destaca-se o papel dos Estados Unidos e as vanta- dial na construção naval, terceira em eletrônica de consumo, quinta
gens dos sistemas financeiros asiáticos, relativamente à América na industria automobilística, sexta na siderurgia; além de tudoocuLatina - tais como a existência de centros financeiros sofisticados, pa o 12 ºlugar mundial nas exportações e importações. De 1963 a
operando em moedas conversí1995, oPIB coreano se multiplicou
veis alavancaram ainda mais o
por 12, a renda por habitante por
crescimento industrial da região.
7. Nos últimos 15 anos, ocresciJustamente com os diferenciais
mento industrial foi de 450%.
de desempenho nas exportações,
Ocrescimento acelerado ea es·
aceleraram os desníveis observatratégia de abertura deixaram tamdos no desenvolvimento das duas
bém marcas negativas como projeregiões.
ção para ofuturo. Os grandes gru·
Acrença na agilidade e ferocipos econômicos (chaebols) revelam
dade dos tigres como arma na conforte dependência dos EUA e doJa.
quista de novos mercados ena suspão que representam, respectiva·
tentação de altas taxas de crescimento foi recentemente abalada pela mente, 18% e 24%do mercado coreano e 29%e 37%dos investiment.os
crise das bolsas e mercados financeiros asiáticos. Acrise provocou sig- estrangeiros. Oêxito coreano se associou também à forte dependência
nificativas desvalorizações cambiais, reforço às decisões anteriores de das exportações, que, dos 2%do PIB em 1961, avançam para 35 %em
flexibilização dos mercados de trabalho, eprofunda incerteza na capa- 1995. Há forte concentração das exportações em eletrônica e têxtil,
cidade de manter um dinamismo que vinha acomodando conflitos que representam 53% do total, e grande dependência de tecnologia
sociais, elevando o nível de renda e abrindo novas oportunidades de ' estrangeira, a qual vinha sendo enfrentada, nos últimos tempos, pela
emprego, embora em condições de trabalho penosas esistemas políti- busca de "joint-ventures'' e de participação direta (através de investi·
cos cuja natureza democrática é no mínimo discutível.
mentos em parceria) em centros tecnológicos europeus. A
Ajustes rigorosos terão de ser praticados por períodos longos, como desregulamentação do sistema financeiro e a privatização dos bancos
parte de programas de estabilização impostos aos países do Sudeste públicos abriram flanco para a multiplicação de operações de natureza
Asiático pelas agências multilaterais de crédito em troca do socorro de especulativa, e para a maior volatilidade de capitais.
primeira hora, que deverá ser renovado ainda que nada mais aconteça
llf!WHtt.'tHllll'l!l dos trabalhadores e da população em geral, a
(o que parece improvável) peloséculo XXI adentro.
• redemocratização do país, iniciada em 1987, diminuiu a cota de sacrifi·
Que não se leiam os episódios de domesticação dos tigres, agora de i cio imposta ao país nos anos anteriores, peloEstado e pelos grandes
1
papel, como uma valorização das estratégias de sobrevivência das ba- i grupos, em nome dointeresse nacional.

"Que não se leiam os episódios de

domesticação dos tigres,

agora de papel, como uma valorização das estratégias de sobrevivência das baleias, na hierarquia das
bestas ou das crises"
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Desde então, os trabalhadores obtiveram ganhos salariais mé- mercado de capitais suficientemente desenvolvido, tenham recorrido
dios de 8,4% ao ano. Nas grandes empresas a remuneração dos traba- ao que Zysman (1983) chamou de sistemas baseados no crédito. Na
lhadores chegou a ser melhor que a da Inglaterra. Houve significati- perspectiva dos bancos, entretanto, os riscos de empréstimos de longo
va extensão dos direitos sociais, expressos na instituição de um siste- prazo a empresas nascentes seguramente não recomendariam este
ma generalizado de proteção social, acompanhado da democratização padrão de financiamento, sem a decidida intervenção do Estado, que
do ensino e melhora na qualidade de vida, a partir de condições ini- concedeu incentivos à fusão entre bancos e empresas, abriu linhas de
ciais muito desfavoráveis, atenuadas nos anos iniciais da aceleração crédito subsidiadas, além de promover um conjunto de medidas voltadas à minimização do risco bancário. Este processo, sem a visibilidade
do desenvolvimento.
Ainda assim, as políticas públicas em geral continuam insatis- que só a democracia plena - às vezes - ajuda a revelar, levou ao
fatórias, sobretudo no que se refere à política urbana e à qualidade de abuso e ao estreitamento de relações espúrias entre governo, bancos e
vida. Água eesgotamento sanitário continuam sendo problemas gra- grandes grupos empresariais. Aaguda crise de crédito coreana dos
últimos meses deve-se ao fato de que seus bancos emprestaram bives na "moderna" Seul.
[l•!Ul~l~IHIJ do nível de renda e a realização das justas aspira- lhões levianamente, muitas vezes respondendo a pressões do governo,
ções de consumo da nova classe média coreana, reprimidas por longo para projetos e empresas hoje em colapso por todos os lados. Os bancos,
tempo, aliados àestagnação das exportações na metade dos anos 90, por sua vez, dependiam de enormes fluxos de crédito externo, que agoprovocaram forte déficit na balança comercial, levando o primeiro ra tomaram outro rumo, coincidindo com a intervenção do Fundo Mopresidente civil da Coréia do Sul nos últimos 30 anos, no final de netário, não só na Coréia, como na Indonésia ena Tailândia.
As más notícias que poderiam influenciar os investidores foram
1996, a promover uma política de austeridade, a pretexto de prepaescamoteadas, até que se chegou à ·
rar a entrada do país na OCDE,
crise de liquidez. Até pouco tempo
em 1997. Aaplicação do receituáa cifra oficial para a dívida era de
rio conservador promoveu a deUS$ 65 bilhões, subitamente revemissão de milhares de funcionála-se que ultrapassou os US$100
rios públicos, aintrodução de uma
bilhões. As reservas do país caíram
nova legislação trabalhista, onde
para US$ 10 bilhões,talvez menos.
a flexibilização e a perda da estaNeste contexto, oaporte de US$ 57
bilidade se somaram à elevação da
bilhões do Fundo Monetário, avajornada de trabalho - 54 horas e
liado como enorme pelos padrões da
30 minutos semanais!-além do
instituição,pode ser insuficiente. A
cerceamento a greves e ao
desvalorização da moeda coreana impôs sérias perdas ao poder de
surgimento de novos sindicatos e do reforço do aparato repressivo.
Ataxa de crescimento de 9,3% verificada em 1995 se reduziu para compra da população, e elevou instantaneamente os patamares de
7% em 1996 epara menos de 5% em 1997. Já em 1996 odéficit comer- endividamento externo de curto prazo.
eia! alcançou 20 bilhões de dólares e a dívida externa 100 bilhões.
r!WlltU.1•ci~ml:f!tlrl!1tJ!, do Sudeste Asiático, e particularAadesãoà OCDE, desde 1997,no contexto dos acordos firmados com .mente as dificuldades do Japão, podem vir a ter efeitos de segunda
aOrganização Mundial do Comércio, foi também condicionada à abertu- ordem sobre a Coréia, ainda que se avalie como contornada sua crise
ra dos mercados públicos às empresas estrangeiras. Calcula-se que a inicial. Oefeito dominó seguirá seu curso, e uma possível repercussão
sobre a economia norte-americana, admitida pelos principais analistas
retirada da proteção tarifária gere perdas de 405 mil empregos locais.
Aos efeitos decorrentes dos "ritos de passagem'' ao clube dos de- internacionais, também afetará pesadamente a Coréia,dadas suas cosenvolvidos, somaram-se recentemente as conseqüências acumula- nhecidas relações de dependência com os Estados Unidos. Assim, o
das de fragilidades iniciais na estrutura de financiamento, agrava- pior ainda pode estar por acontecer.
Em meio à catástrofe, cabe oregistro dos inegáveis avanços coreanos,
das por práticas bancárias, empresariais e governamentais irresponnão só no campo do desenvolvimento industrial, já mencionados, como
sáveis epredatórias.
Não énovidade que países de industrialização tardia como Alema- também nos níveis de renda per capita, verificados a partir de meados
nha, Japão, e mais recentemente Coréia e Taiwan, na ausência de um dos anos 80. Opoder público foi também capaz de oferecer aos jovens

,, Aos ete\tos decorrentes dos "r\tos
de passagem" ao clube dos desenvolv\dos, somaram-se recentemente as conseqüências acumuladas de trag\lidades \n\c\a\s na estrutura de tinanc\amento"
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um padrão e uma cobertura educacional de Primeiro Mundo, com re- cresciment.o acelerado se façam acompanhar de melhoras na distribu
sultados palpáveis, em termos da elevação dos níveis de escolaridade. ção de renda, como ocorreu na Coréia (mesmo levando em conta 2
Nesta perspectiva, os indicadores da Coréia do Sul são expressi- condições penosas einsalubres sob as quais operava a força de traball:
vos. Adistribuição por nível educacional revela que 20% da população coreana). Também não é previsível que esta condição se deteriore po:
entre 25 e 64 anos tinham, em 1995, curso superior completo, acima teriormente, justamente quando patamares mais alt.os de desenvolv
da média da OCDE de 15%, equivalente ao Canadá e à Noruega, e ment.o são alcançados, em condições de pleno emprego.
apenas superados pelos Estados Unidos epela Holanda. Os percentuais.
Mas na Coréia ist.o oconeu não só pela crescente concentração d2
da população com primeiro e segundo graus completos equivalem à empresas em grandes grupos, patrocinados pelo governo, como pel
média da OCDE.
aument.o da relação entre capital e produto, e capital e trabalho, nc
U•~la.'t~D••llllJ:l:I~ na comparação entre os gast.os públicos di- novos investiment.os do período 1973/85. Parte do efeit.o que altas tax2
retos e indiret.os em educação, como percentagem do gast.o público t.o- de produt.o teriam sobre a absorção potencial de mão-de-obra ou sobre
tal, entre a Coréia eos demais países da OCDE. Opercentual de gas- elevação dos rendiment.os do trabalho foi neutralizada por escolhas d
tos diretos e indiretos (subsídios ao setor privado) do governo coreano setores prioritários à estratégia industrial-exportadora do país, qu1
na rubrica educação foram em 1994,da ordem de 17, 4%do gasto públi- entretanto, apresentavam uma relação capital-trabalho desfavorável
co t.otal, apenas superados pelo México, e acima da média da OCDE, de ampliação dos rendimentos do trabalho.
13%. Oque poucos mencionam, na construção do mit.o coreano, é que,
Mais ainda, a concentração de riqueza, medida em ativos reais
tal como ocorrera anteriormente no Japão,a Coréia, na largada para o financeiros, aumenta de forma muit.o importante, no momento emqu1
cresciment.o, já apresentava índices de escolaridade de sua população a prutir de meados de 80, melhora o perfil de distribuição de rend
bastante surpreendentes. Na déentre os assalariados. Se todas a
cada de 1960, 80% da população já
modalidades de rendiment.o são ir
eram alfabetizados. Entre 60 e 70,
cluídas, os resultados são regress
onúmero de matrículas aument.ou
vos, tendo havido redistribuição do
em 28%; dada a universalização do
grupos de baixa e média renda
ensino primário no período antepara os 20% mais ricos.
rior, a matrícula no ensino secunEstas conclusões convivem con
dário e superior expandiu:se subsmudanças favoráveis no mercado d
tantivamente; 36% para osecuntrabalho ao longo dos anos 80, qu
dário e 20% para oensino univerforam determinantes na melhor:
sitário. Com isso, a pirâmide eduobservada na distribuição de ren
cacional foi ampliada e integrados os diversos segmentos do ensino, da, em sua definição mais restrita. Aparticipação da força de trabalh1
com inegável impacto sobre a universalização das oportunidades de flutuou significativamente de 59, 7%em 1976 para 56;1 %em 1986,1
acesso à educação e a seus beneficios.
gradualmente elevou-se para 60,1 %em 1990 particularmente coilll
Aestratégia educacional foi contestada na ocasião pelo governo, conseqüência do número de indivíduos com formação universitária qrn
que temia a frustração das expectativas dos egressos do sistema edu- então ingressaram no mercado de trabalho.
cacional, tendo inclusive resultado na demissão do então ministro da
Arecuperação da participação da força de trabalho em 1990 tev1
Educação. Os temores, entretanto, eram infundados. Dado oalto cres- : como pano de fundo a combinação de altas taxas de crescimento, pe
ciment.o do Produt.o Interno Brut.o, a taxa de desemprego caiu 45%, e o queno crescimento da força de trabalho, e mudanças nas estrutura
emprego se elevou em 25%. Até mesmo os salários dos trabalhadores da ocupação. Com o desemprego no seu ponto mínimo, o acesso a
não-qualificados triplicaram, e, com ela, elevou-se a participação dos maiores níveis de qualificação repercutiu favoravelmente sobre adimais pobres na renda. Aimposição de longas horas de trabalho, em minuição da desigualdade entre os rendimentos do trabalho, ainda
condições precárias einsalubres, que resultavam em alt.os índices de quede maneira pouco expressiva em relação ao pont.o departida (1965),
doenças e acidentes de trabalho aument.ou no período.
sendo apenas suficiente para reverter a deterioração observada en·
Em termos de equidade, ocaso coreano diverge do padrão usual. tre 1970/1976.
Não écomum que as etapas iniciais de desenvolviment.o baseadas em 1 Em 1990, ograu de desigualdade na distribuição da renda na Coréia

1mpos1çao e ongas oras e tra

condições precárias e insalubres, que resulta
balho, em

vam em altos índices de doenças
acidentes de trabalho aumentou n
eríodo"
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expresso pelo coeficiente de Gini, era de 0,32, em confronto com ode
0,34observadoem 1965.
Embora a C.Oréia,oomo aliás a maioria dos países, se compare favoravelmente ao Brasil, cujo coeficiente de Gini é de 0,566, três décadas
dedinamismo eoaumento dos rúveis absolutos de renda não sustentaram oefeito social igualitário do desenvolvimento ooreano em sua fase
inicial, tão propalado no marketing dobestiário.
1•••11-Ullf!tlU da crise atual não nos leva a prognósticos favoráveis quanto a oportunidades de empregoou sobre ofuturo do mercado
de trabalho na C.Oréia. Ao contrário, em fins de 1997,opresidente eleito priorizou acompetitividade,emdetrimento do pleno emprego, tendo
seromprometido também oom a flexibilização do mercado de trabalho.
Só então oFundo Monetário finalizou a operação de socorro ao país,
que, emúltima instância, e nodizer doinsuspeito Financial Times,
tinha romo um de seus objetivos impedir prejuízos aos bancos estrangeiros, particularmente os americanos.
Qual será osignificado, para a política social coreana, das novas
restrições impostas a esta máquina de crescimento? Talvez um olhar
!Klbre asituação social européia ilurrúne um dos cenários possíveis para
a nova Coréia, se ela emergir desta crise sem realizar a promessa,
viabilizada por sua política educacional, de emprego garantido, a altos
rúveis de qualificação eremuneração, para os quehoje ingressamno
mercado de trabalho.
Os relatórios mais recentes da OCDE já revelam mudança em
suas reromendações estratégicas quanto à política social. Esta estratégia baseia-se no reconhecimento de que as características atuais do '
mercado detrabalho desfavorecem a manutenção de empregos estáveis e, para os jovens, até mesmo oacesso a algum emprego. Sugerem
então novas formas de atuação da política social (mesmo que impliquem em gastos sociais maiores), voltadas para atenuar a exclusão
social eaumentar a inserção dos indivíduos nos circuitos de mercado
e produção, sem oque "os custos sociais de longo prazo serão ainda
maiores e acoesão social ameaçada'' (The Obseruer, OCDE, 1997).
Assim, "mesmo que apolítica social não possa, em si mesma, resolver oproblema do desemprego, deve ter como preocupação central

reorientar os grupos de risco para atividades econorrúcarnente produtivas, em lugar de sancionar sua exclusão e pobreza.
Um sistema de proteção social meramente redistributivo, passivo
em relação ao desemprego estrutural e ao aumento das desigualdades
émenos desejável que uma política social ativa, voltada para a geração
de empregos e para a qualificação da mão-de-obra" (The Obseruer).
Oreconhecimento dos méritos de uma política social ativa, que
aumente o grau de inclusão dos segmentos sociais mais frágeis aos
circuitos da produção, consumo e cidadania, não resolve, por si só, a
questão da demanda por trabalho, em condições como as da Europa, de
elevados índices de desemprego estrutural. Parece leviano reduzir a
questão da redução do desemprego a intervenções que aumentem a
qualificação da mão-de-obra., em econorrúas que combinam baixas taxas de crescimento emudanças na natureza do trabalho desfavoráveis
à absorção de novos contingentes populacionais.
As recomendações da OCDE assumem como suficiente uma condição apenas necessária ao aumento da inclusão social. Aparentemente, apesar do insucesso de duas décadas de choques de oferta na
Europa, a tecnocracia européia ainda não se deu conta de que, em
plena reagonomics, e, desde então, a econorrúa americana vem praticando uma política econômica de corte keynesiano, apoiada no gasto
público, que combinadocom baixas taxas de juros, mantidas contra
todas as expectativas do mercado, sustentamexpressivas taxas de
crescimento do produto, com repercussões favoráveis sobre onível de
emprego.
1111Ilf!1'11•11•1:H!Ulll é bem verdade que as taxas de desemprego, até recentemente, correspondiam a apenas 2% da população
ativa. Apesar disso, vale prevenir. Tigres semgarras não têm condição de sobrevivência tranqüila no bestiário. Motores decrescimento,
tradicionalmente baseados na capacidade de fugir para a frente, e
acomodar questões distributivas e de exclusão social através de seu
dinamismo, nãose prestam facilmente ao exercício de urdir uma
tessitura político-econômica e social capaz de adaptar-se a novos tempos. Disto o Brasil, ainda que baleia, é a prova viva, desde que o
milagre econômico dos anos 70 acabou. •
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SINDICALISM@
DES@RGANIZAD
@
,
EM NUMER@S
Já é de domínio público: a década de 80 testemunhou estrondoso retrocessono movimento sindical, em comparação com os anos 60 e 70. Mas isso,
note bem, nos países de capitalismo avançado, nos quais as taxas de
sindicalização despencaram, à exceção dos países escandinavos, Bélgica,
Canadá, Itália e da então Alemanha Ocidental. Opotencial da ação coletiva dos trabalhadores organizados, manifesto em termos de homens/dia
de trabalho perdidos por motivo de greve, também recuou, exceto na
Escandinávia, Espanha e Grécia. Obordão corrente ao final da década era
o de que o.sindicalismo, tal como o conhecíamos, contraíra o vírus do
desaparecimento. Mas qual sindicalismo, de quem, onde?
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nais; quatro centrais sindicais disputavam a lealdade das entidades de
GANIZAÇÀO FORDISTA DO TRABALHO baseeatuavamjuntoaosistemapolítico(CentralÚnicadosTrabalhaFAVORECEU o ~ASCIME~TO E EXPAN· dores, Central Geral dos Trabalhadores, Confederação Geral dos TrasAo DE UM .\IOVnIENTO SINDICAL COM balhadores eUnião Sindical Independente, essas três últimas sofrenGRANDE CAPACIDADE DE ARTICULAR do grande sangria a partir de 1991,quandodafundaçãoda ForçaSindiIDENTIDADES COLETIVAS E FORMULAR cal). Financeiramente, os sindicatos movimentavam cerca de um bi·
PROJETOS PARA AMPLAS PARCELAS DA lhão de dólares por ano na manutenção de atividades de representação
POPULAÇÃO ASSALARIADA, DOTADAS de interesses e de prestação de serviços assistenciais.
DE JNTBRESSES SEMELHANTES BM TER·
Atenção para a magnitude: essa estrutura sustentou omaior voluMOS DE SALÁRIOS, CONDIÇÕES DE TRA· me de greves do Ocidente na década. Foram realizadas perto de 30 mil
RALHO E NECESSIDADES SOCIAIS DE negociaçõescoletivas,apenaseml989;odestinoempregatíciodemais
Li\7.ER, SAÚDE, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO de 18 milhões de trabalhadores dependia de sindicatos ligados a uma
e transporte. Sindicatos de massa, negociando condições similares de das quatro centrais sindicais; eas pesquisas de opinião, durante toda a
trabalho para a maioria de seus associados, essa era a imagem do década, mostraram que os sindicatos eram percebidos, além de legíti
sindicalismo ocidental, fortemente associada ao sindicalismo de base mos, como a segunda instituição mais confiável de nossa democracia
industrial.Foram a versão e ofato desse sindicalismo que a década de logo depois da Igreja Católica.
80 pôs abaixo.
Ironias da história: osindicalismo europeu ocidental, pa.râme
OEl Ni1io social de então foi a "globalização", isto é, a abertura clássico da evolução organizacional dos trabalhadores no pós-guena.
generalizada, mas desigual, dos mercados internacionais, concomitante prosperou em época de pleno emprego, salários reais crescentes e
à enxun"ada competitiva japonesa e dos novos tigres do sudeste asiáti- melhoria generalizada das condições de vida e trabalho, mercê dos
co. Produtos de equivalente ou melhor qualidade a preços muito mais Estados de Bem-estar, consolidados por partidos ligados a sindicatos de
baixos,em especial nos setores eletroeletrônico e de material de trans- trabalhadores. No Brasil, ao contrário, osindicalismo prosperou na C1i·
porte (inclusive automóveis), teriam posto contra a parede omodelode , se, sob governos hostis ao trabalho organizado. A"década perdida" em
desenvolvimento baseado no keynesia.nismo de bem-estar social, sus- termos econômicos foi a que serviu de caldo de cultura ao podero
tentado justamente pelo poderoso movimento sindical de massas assa- sindicalismo que os números transcritos sugerem.Para os sindica
lariada.s, "homogeneizadas" pelas condições de trabalho. Odiagnóstico, brasileiros, os verdadeiros "anos dourados" fo1"am os anos da década
obviamente, tinha corte neoliberal: a regulação estatal da economia e oitenta.
das relações sociais teria comprometido a velocidade de respostas efiExplica-se. Areemergência a partir do ABC, em 1978, fez do mov ·
cazes das economias ocidentais. A receita para recuperar mentosindicaloestuáriodasmaisvariadasformasdecontestação
competitividade, e de fato aviada em vários países, é conhecida: regime autoritário, transformando-o em conjuntural cadinho d
desregulamentação dos mercados de produtos, financeiros eprincipal- aglutinação de interesses e de projetos alternativos de sociedade.
mente de trabalho, dando flexibilidade e mobilidade ao capital de sorte par com isso, a rede sindical corporativa garantiu os recursos ma
a permitir reestruturações produtivas, financeira,comercial e nos ser- riais,institucionais e logísticos necessários à rápida estruturação, e
viços. As bases de sustentação do sindicalismo ocidental ficaram sob nível nacional, de uma representação centralizada. Ademais, em a
fogo cerrado. Não por acaso, entre sindicalistas os anos 1980 são desig- ' biente no qual os empresários estavam acostumados ao arbítrio co
nados por "década maldita".
pleto na regulação do uso do trabalho,e onde imperavam relações
Para osindicalismo tropical brasileiro a década passada represen- ca.mente autoritárias, a recente mobilização sindical trouxe oimp
tou ooposto. Benditos anos oitenta, verdadeiro ''período de ouro" em para a democratização daquelas relações e para oresgate da dignida
termos de eficiência e eficácia da ação organizativa e representativa da (e na) atividade laboral. Principalmente na indústria, carro-eh
sindical.Depois de ruidoso renascimento no ABC paulista, em 1978, o do sindicalismo nascente, pelo fato de que, aos regimes autoritários~
número de sindicatos cresceu 50%até 1989, e ao final da década opaís trabalho, somava-se ouso predatório da mão-de-obra,vide as mais el
já contava com quase 10 mil entidades espalhadas por toda a malha vadas taxas de rotatividade do mundo, pela extensão da jornada
produtiva e em todas as regiões geográficas; 30% da força de trabalho ' trabalho, via horas-extras, pela dilapidação das qualificações, via ex
assalariada formal eram filiados a sindicatos e associações profissio- pulsãode grandes contingentes detrabalhadores desse setor produtiw
IPÓTESE CORRENTE SUGERE QUE A OR·
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acada ano, e pela prática de salários aviltantes. As próprias condições
do mercado de trabalho, locus de operação das opo1tuni.dades de renda ebem-estar, converteram-se em usinas de descontentamento passível de recrutamento para a ação sindical.

todos sabiam, viria: cedo ou tarde oBrasil seria colhido pelo turbilhão
capitalista mundial e cumpria pôr-se em dia. Até à edição do Plano
Real, porém, isso não ocorreu, ou melhor, parecia que a economia se
estava reestruturando, as empresas se adaptando, opaís se preparando para a competição, mas que a globalização não era obicho-de-sete
O PLANO MACROECONÔMICO AS COISAS NÃO ERAM ME- cabeças pintado por todos. Aestabilização da moeda mostrou que não
NOS FAVORÁV~~IS AO SINDICALISMO. A INFLAÇÃO CRES- era nada disso. Obicho revelou-se muito mais feio.
CENTE TORNAVA RACIONAL A AÇÃO CONTESTATÁRIA,
Aâncora cambial expôs os di.ferenciais de produtividade da econoVOLTADA PARA MOVIMENTOS GREVISTAS DE MASSA VI- mia brasileira, bem como suas deficiências sistêmicas. Até à estabiliSANDO A MANUTENÇÃO DO PODER DE COMPRA DOS SAzação esses diferenciais estavam, por assim dizer, escamoteados. A
iários, quase sempre contra políticas salariais (de governos militares inflação alta dificultava a aferição de custos reais a partir de planilhas
ou civis) restritivas. Ao mesmo tempo, as taxas médias de desemprego transparentes. Com isso os preços, mais do que fruto de equili'brios ou
aberto, na década, estiveram em patamar aceitável, não raro abaixo desequilíbrios de mercado, eram peças de ficção, arbitradas pelas emcb 3%, valor considerado suficiente para garantir poder de barganha presas no conflito distributivo. Barreiras aos produtos da maioria dos
ao trabalhador individual no mercado de trabalho, favorecendo a dispo- países de fora do Mercosul ainda operavam, o que garantia mercado
sição para a ação coletiva. Finalmente, a relativa estagnação da econo- regional ao produto autóctone, sem concorrência de similar externo.
mia, combinada com mercado fechado à competição externa, aceitou Ademais, ao setor exportador era permitido uma espécie de dumping
tímidas políticas de reestruturação na indústria, nos serviços e no co- inflacionário em que as empresas arbitravam preços competitivos no
mércio (e mais ainda nos serviços públicos, virtualmente sucateados), mercado externo porque sabiam que eventuais perdas seriam compenpolíticas de impacto limitado sobre as bases de sustentação do sadas no conflito distributivo interno ou na ciranda financeira. Com o
sindicalismo que se consolidava.
Real ancorado no dólar americano todas essas barreiras perderam
Acrise econômica arrastou-se por toda a década de 80 e, olhando efetividade, os preços ganharam parâmetro externo e a indústria naci-

DADQC DO IBGE

paratrás,édificilnãoencará-la, hoje, menos como criJ
MOSTRAM QUE A INDÚSTRIA BRASILEIRA PROsee mais como norma,ovôo
DUZIU, EM HJ!J, 6% MAIS DO QUE EM 1994, COM 1)/0 A MENOS DE
baixo da economia brasileiTRABALHADORES, CONSIDERÁVEL GANHO DE PRODUTIVIDADE
ra, seu nadir. Crises prolongadas deixam marcas profundas, em especial nas relações de trabalho. onal viu-se na contingência de competir. Só então acordou para ofato
Ohorizonte de incertezas impõe urgência aos confrontos entre os agen- de que necessitava, a sério, reestruturar-se. É nesse ponto que nos
tes econômicos, que se comportam em cada embate como se fosse a encontramos e, na travessia, tudo levaria a crer que o sindicalismo
batalha decisiva. Todos querem ganhar tudo, de uma vez para sempre, está se desorganizando.
Dados do IBGE mostram que a indústria brasileira produziu, em
porque ninguém sabe como estará (e se estará) no próximo encontro.
As negociações coletivas no Brasil da "década perdi.da" tiveram essa 1997, 6% mais do que em 1994, com 15%a menos de trabalhadores,
marca, outrovet.or explicativo do sucesso do sindicalismo, pois também considerável ganho de produtividade. Em paralelo, osetor industrial
tomava racional ocaráter contestatário da ação sindical, liderada pelo ' vem perdendo lugar na divisão social do trabalho, empregando quansindicalismo cutista. E com tudo isso temos oconjunto de elementos tidade menor de mão-de-obra. Só a indústria paulista fechou mais de
necessários àcompreensão de por que, contra todos os prognósticos, 300 mil postos de trabalho desde a edição do Plano Real, números que
osindicalismo brasileiro prosperou na crise e teve nela oseu zênite. ultrapassam a casa do milhão em todo o país nos últimos 10 anos. Ao
Ade 1990, ao contrário, apresenta indícios de que pode consagrar- lado dos serviços sociais de utilidade pública, a indústria apresenta
se como a "década maldita" para os sindicatos brasileiros. Acomeçar as maiores taxas de sindicalização da economia brasileira e foi, juntacom Collor de Mello, que deu um susto no movimento sindical ao lan- mente com os funcionários públicos, o "grande timoneiro" da
çaro país na maior recessão de todos os tempos. Um susto apenas. A mobilização grevista da década de 80. Temos então aí oprimeiro golabertura atabalhoada da economia foi em parte reve1tida por Itamar ' pe efetivo nas bases de sustentação do sindicalismo, tal como se conFranco, ganhando as empresas algum fôlego para adaptar-se ao que, solidou naquela década.
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Osegundo vetor de desorganização é intrínseco ao mercado de trabalho. São muito altas, no Brasil,as taxas de rotatividade, assim como
as taxas de "mortalidade de classe", medidas como proporção de assalariados que mudam de ramo ou setor produtivo. Metade da força de
trabalho empregada no setor formal da economia (a rigor, a força de
trabalho que sustenta a ação sindical) perde seu emprego a cada dois
anos e, ao fim de cinco anos, perto de 40% dos trabalhadores industriais terão mudado de profissão ou de setor de atividade. Isso toma
muito complexa a ação sindical. De um lado,porque os sindicalistas
t.êm que estar constantemente reproduzindo a vontade de agir de seus
representados, que éa fonte do poder sindical. De outro, há a necessidade da reprodução constante de lideranças sindicais entre os novos
membros da classe ou da categoria, de sorte a garantir sobrevida à
instituição. Éverdade que estas condições vigoraram na década de 80,
mas sob crise econômica, alta inflação e desemprego os sindicatos conseguiram manter acesa a chama da mobilização coletiva. Essas condições não estão mais presentes, oque abre as portas para a operação da
máxima sociológica segundo a qual identidades sociais instáveis são
pouco propícias àconstrução de identidades coletivas sindicais. Asolidariedade de classe ou de categoria é tanto mais difícil de se construir
emanter quanto menos os indivíduos se percebam compartilhando um
destino comum, minimamente discernível a largo prazo. Esse destino
comum não é perceptível na nova ordem produtiva brasileira.
ERCEIRO VETOR CENTRÍFUGO DE CORRE DA REES TRUTURAÇÃO PRODUTIVA EM CURSO NAS GRANDES E MÉDIAS EMPRESAS. Os PROGRAMAS DE QUALIDADE, CALCA-

r

DOS EM DILUIÇÃO DE HIERARQUIAS, EM TRANSFERÊNCIA
PARA O TRABALHADOR DA RESPONSABILIDADE PELA

solução dos problemas e pela qualidade dos produtos ou serviços, em
esquemas participativos, em premiação por nível de engajamento nos
objetivos das empresas etc., converteram-se em processos agressivos
de competição pela lealdade dos trabalhadores por oposição aos sindicaU>s eoutros mecanismos de constituição de interesses autônomos. Por
outras palavras,se na franja do mercado de trabalho éalta a rotatividade
ea mortalidade de classe, no seu núcleo os trabalhadores estáveis sofrem o"assédid' dos esquemas participativos, baseados na lealdade do
trabalhador individual àempresa e seus objetivos de produtividade e
qualidade, compondo nada desprezíveis elementos de dissuasão da solidariedade sindical.
e-Orno quarto vetor de dissuasão está a tendência contemporânea à
focalização dos empreendimentos fabris. Suspeita-se que, na Inglaterra, 213 das perdas de filiados a sindicatos nos anos 80 se deveram a
transferências de força de trabalho das grandes para pequenas empre-

sas. Aindústria automobilística, paradigma do fordismo produtivo, e
que costumava construir cidades em tomo de suas plantas, monta hoje,
com 1.500 operários, duas vezes mais automóveis do que aVolkswagen
de São Bernardo do Campo montava há 20 anos com quase 40 mil trabalhadores. Especializando-se na montagem etransferindo para terceiros a fabricação dos componentes entregues just intime, a indústria automobilística está pulverizando otrabalho e o potencial para a
ação de grandes coletivos de trabalhadores, antes subordinados a um
único empregador.
Ocontrole da inflação operado pelo Plano Real, por fim, é fonte de
novos elementos de desorganização sindical. Já foi dito que osindicalismo
prosperou nos anos 80 fazendo uso pragmático e eficiente da combinação de alta inflação, taxas relativamente baixas de desemprego aberto
e relações autoritárias de trabalho nas empresas. Nesse ambiente, os
sindicatos construíram sua identidade coletiva por meio da ação agressiva no mercado externo de força de trabalho. Se foram ineficazes na
defesa do emprego de seus representados, como as altas taxas de
rotatividade odemonstram,legitimaram-se ao defender eficazmente o
poder de compra dos salários contra políticas oficiais contencionistas.
Faltou completar, nesse último caso, que os números eram grandes:
40% ao mês, 1.600%ao ano de reajuste salarial, medidas que tiveram
impacto nada negligenciável. Apartir de 1994 tudo vira de ponta cabeça. Passamos a uma situação de desemprego aberto crescente, inflação
declinante e regimes participativos e "amistosos" (para alguns, democráticos) de trabalho. A simples luta por reposição da inflação não tem
mais opoder mobilizador de antes. Reposição de 4% da inflação de um
ano não parece suficiente para legitimar a ação sindical no momento
em que ogrande temor é odesemprego. Os números são pequenos,
duvida-se da eficácia da ação sindical eisso repercute mal nas bases de
sustentação da solidariedade de classe e da lealdade aos sindicatos,
impedidos de recorrer aos bordões antigos.
Tudo parececonspirar para a verificação de que oque fez a prosperidade do sindicalismo na década passada converteu-se no determinante
principal de sua desorganização atual, ou melhor, nas dificuldades crescentes que os sindicatos, supõe-se, estarão enfrentando para reproduzir suas bases de legitimidade na sociedade brasileira. Refiro-me ao
fato de que, se a realidade econômica e social tornava racional a ação
no mercado externo de força de trabalho nos anos 80, nos anos 90 a
realidade em mudança exige uma intervenção sindical no interior das
empresas, nos mercados internos de força de trabalho, mercados que
estão sendo revolucionados por novas tecnologias e métodos de gestão
da produção. Énesse mercado que se estão articulando os novos interesses e necessidades dos trabalhadores, muito mais do que no mercado externo onde a estabilização econômica solapou o potencial
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mobilizador dos ganhos monetários. Esses interesses e necessidades ainda mantém ereta sua coluna vertebral e os mecanismos d
se estão galvanizando em torno de problemas como a localização de sua reprodução, dentre outras razões porque mostrou-se bastante fü
máquinas; ofluxo ótimo da produção associado a ritmos de trabalho; os xível ao longo do tempo. Serviu a governos democráticos e autoritáric
indistintamente. Serviu
MINISTÉRIO DO TRABALHO, Nú MERO DE SINDI- regimes econômicos ma
CATOS EXISTENTES NO PAÍS, EM 1rffi, ERA DE 16 MIL, CONTRA ME- ou menos abertos, a pendi
res mais ou menos refoi
NOS DE 10 MIL EM 1989 - UM AMENTO DE 6o%
madores de dirigentes pol
mecanismos de controle de qualidade que são ao mesmo tempo meca- ticos e sindicais e das elites econômicas. Acolheu igualmente bem
nismos de controle do trabalho, de sua intensidade e qualidade; os pla- capitalistas, socialistas, fascistas, populistas eburocratas sindicais. Est
nos de carreira e critérios de premiação, aos quais estão associados acolhendo os neo, pró e até ultraliberais de ocasião. Oresultado diS1
moomismos de distinção mais ou menos transparentes; a multiqualificaçào são os seguintes e surpreendentes dados.
e as possibilidades de transferência dos trabalhadores entre diferentes ,
Segundo oMinistério do Trabalho, onúmero de sindicatos exist.er
postos de trabalho. Em suma: problemas da organização da produção e tes no país, em 1996, era de 16 mil, contra menos de 1Omil em 1989do trabalho que, na década passada, eram encarados como "riscos do um aumento de 6()0/o! Mais: perto de 3mil desses sindicatos eram filiadc
negócio" tanto por empregadores quanto por sindicalistas e que hoje à CUT, outros 900 à Força Sindical, outro tanto à CGT. As taxas ó
compõem otemário corrente dos encontros entre eles.
mobilização grevista, que lançaram opaís ao topo do ranking muncfu
Sendo assim, então os sindicatos brasileiros estão na encruzilhada. na década passada, insistem emmantê-lo aí nos anos que C011'em.I
Em reviravolta perversa, seu interesse encontra-se, hoje,em contra- número de horas de trabalho perdidas por motivo de greve, por pes.50
dição com ointeresse de sua principal base de sustentação, que são os ocupada, foi de 29,5 em 1991, 6,1em1992, 24,2 em 1993, e sempr
trabalhadores industriais. Isto porque a renovação dos processos de superior a 5,5 entre 1994 e 1996. Essas taxas não foram igualadas !X
produção tem como conseqüência imediata a redução de efetivos operá- nenhum país latino-americano, europeu ocidental ou norte-americani
rios. No curto prazo, interessa aos trabalhadores impedir as demis- Se fossem ajustadas para computar apenas os assalariados formaiJ
sões, o que levou vários sindicatos a resistir pura e simplesmente à a rigor os únicos para os quais contamos com estatísticas de grev1
modernização no início desta década. Entretanto, a resistência pura e estas taxas dariam um salto ao dobro. Osindicalismo brasileiro pod
simples pode levar à perda de competitividade de algumas ou de todas estar na encruzilhada, mas não perdeu a capacidade de mobilizar seu
as empresas do setor em modernização, na dependência do maior ou representados. Do mesmo modo, a PNAD de 1996 identificou aument
menor poder sindical. No limite, osucesso da resistência pode redun- no número absoluto de filiados a sindicatos em relação a 1995, que !X
dar em mais desemprego do que seria gerado pela renovação produtiva sua vez já registrara aumento em relação aos anos anteriores. Er
e tecnológica. Em conseqüência, os sindicatos vêem-se na contingência termos relativos, a taxa de sindicalização da população assalariad
de incorporar, entre seus objetivos e interesses, os interesses próprios lotada nosetor formal permanece alta, 30%, equivalente ao que se11
do capital relativos àreestruturação, redundando em sacrificio de par- na Alemanha, por exemplo, país paradigmático da organização sindic!
te de sua base de sustentação. Osindicato sobreviverá, mas muitos no pós-guerra.
trabalhadores perderão emprego. Isso quer dizer que ointeresse de
Por outras palavras, se em todo omundo os sindicatos perdem filiado
sobrevivência institucional dos sindicatos está em contradição com o na esteira da reestruturação produtiva, isso não está ocorrendo no B
interesse do trabalhador individual por manutenção do emprego. Obvi- sil. Os números revelam que a tese do sindicalismo desorganizado
amente, subverte-se opressuposto de solidariedade que embasou a um número. Osindicalismo corporativo resfolega, parece perder oco
ação sindical no capitalismo ocidental e também no Brasil, centrada na passo, mas segue adiante. Afinal, onde estamos? Quem falou em ve
defesa simultânea e intransigente do emprego e do poder de compra rio da era Vargas? Cadê meu sindicato? Respostas endereçadas ao
dos salários.
trito Federal, por favor.•
Ébom lembrar, contudo, que revoluções na base técnica da organização social não se refletem imediatamente em seus anillljos norma.\
T
tivos. Aestrutura sindical corporativa, prestes a completar 60 anos, ADALBERTO MOREIRA CARDOSO é sociólogo
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Sul América. Saúde pelo preço justo.

Pensar grande não custa mais e vale muito. Principalmente quando
o assunto é a saúde de quem trabalha na sua empresa. Informe-se
sobre as diversas opções de planos empresariais da Sul América.
É mais em conta do que você pensa· dar aos seus funcionários um
seguro saúde com a qualidade que só a Sul América pode oferecer.

SUL AMERICA AETNA
SEGUROS E PREVIDÊNCIA

0800 22 0100
Adquira o Sul América Saúde através de seu Corretor. Maiores informaçnes :
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ALEI DOS VENTOS LIVRES

tada pela tendência mais recente da historiografia, de que a lei teria
Keila Grinberg sido uma conquista dos escravos, resultadodas pressões pela legitimaçãc
dos direitos de que há tempos já usufruíam. Partindo desta últimi
Alei de 1871 pode ter sido, para muitos escra- corrente, venho propor uma interpretação algo diferente.
Mas antes: a lei de 1871, junto com a consagração da liberdade
vos, uma "tremenda decepção". Não como queria
Joaquim Nabuco-a expressão ésua, que a deno- ventre, estabelecia outros pontos de igual importância: que os filh
minava o melhor baluarte da aristocracia territo- das escravas ficariam a cargo de seus senhores até os oito ou vinte
rial, mas como a restrição de uma liberdade por um anos, recebendo indenizaçãodo governo se optasse pelo prime·
vezes até já vislumbrada. Explico melhor, e por prazo;criava ofundo de emancipação, para libertar um quota anual
partes. Antes de tudo, é preciso dizer que a lei de escravos; estabelecia a obrigatoriedade da matrícula-que nadam ·
1871, a popular "Lei do Ventre Livre", é uma das era que um registro legal da existência do escravo, pelo qual seu pro
mais polêmicas da história do direito civil brasilei- prietário deveria pagar impostos-e concedia liberdade imediata Pl11j
ro, além de ser um dos marcos fundamentais do os escravos da nação, aqueles dados em usufruto à coroa, das herançal
processo de abolição do regime de trabalho escravo vagas ou abandonados por seus senhores. Alémdisso, um ponto-chav1
neste país. De fato, tanto em sua origem, a partir a lei reconhecia ao escravo odireito deformação de pecúlio, fosse p
de disputas-parlamentares ou não, nem sempre veniente de doações, legados e heranças, fosse obtido, "por consenti
pacíficas- que provocou antes mesmo de ser pro- mento do senhor", do seu trabalho e economias. Com este dinheiro'
mulgada, quanto nas controvérsias que a seguiram, escravo poderia fazer oque bem entendesse, inclusive comprar a
ou nos embates deinterpretações historiográficas liberdade.
contemporâneas, tudoleva a crer que, como já o
Éclaro que não era tão simples assim. "A liberdade não tem p
disseram muitos, a sua análise dificilmente resul- çd', tão repetidolugar-comum, ganha, no séculoXIX, contornos inuJ
taria em uma posição unívoca.
tados. Afinal, para que um escravo pagasse por sua libertação erapJ
Joaquim Nabuco mesmo foi um que, embora ciso haver um preço aceito pelo senhor. Aqui, ambos eram quase pru
sempre apontasse as imperfeições e absurdos da tes na elaboração de um contrato. Mas, comofazer com que um senha
lei, não se cansava de repetir que a preferia à lógi- concordasse com um valor estipulado por uma propriedade sua? Com
ca anterior da escravidão, que conferia poder de emqualquer negociação, valiam muitos meios, que incluíam até fuga
vida e morte aos senhores sobre seus escravos. e chantagens. Vários escravos dificultavam a vida de seus senhore~
Alguns destes senhores, por sua vez, esperneavam quanto fosse preciso, até conseguirem oacordo. Outros se faziam o
contra oque consideravam uma indevida interfe- doentes, para ter suas cotações diminuídas no mercado. E outros aind
rência em suas questões privadas, enquanto ou- -estes tinham muita possibilidade de sucesso-exploravam as ri
tros, mais espertos,como oConselheiro Nabuco de lidades entre senhores para buscar apadrinhamento com algum inirn
Araújo-o Nabuco pai- ponderava que a lei se- go de seu dono. Mas havia uma outra estratégia, geralmente utifuaJ
ria, para os escravos, um elemento de ordem pú- quando falhavam todas as anteriores: entrar com uma ação na Justi~
blica, ao invés de pretexto para revolta e pedindoquefossearbitradoumpreçojusto.
indisciplina.
Agora, a questão: embora a lei de 1871 tenha sido
Mais perto dos dias de hoje, há quem argumen- l primeira a legalizar a existência do pecúlio, processa
tequel871foiumimportantemomentodeinflexào : deste tipo, as chamadas Ações de Liberdade, existiJ
na consolidaçãodo projeto de transição para otra- aos montes durante, pelo menos, todo o século XIX.
balho livre, através da criação de regras para os elas também podiam ser motivadas por outras razões: uma carta i
trabalhadores de então. Outros não vão tão longe, alforria não reconhecida, um senhor excessivamente violento, uj
mas defendem que,por conta da regularização das escravização ilegal, todas constituíam motivo suficiente para que
possibilidades de obtenção da liberdade, a balança aberto um processo no qual osenhor era o réu e, seu escravo, oauro
da lei pendia para os senhores, que melhor podia Representado gratuitamente por um curador, ao qual tinha direitoroJ
controlar seus escravos. Há ainda a posiçãoapon- pessoa miserável que era, este cativo muitas vezes conseguia rea
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mente a alforria, obtendo do tribunal-de primeira, segunda ou até Manuela Carneiro da Cunha ("Sobre os silêncios
terceira instância - sentença favorável à sua libertação.
da lei: lei costumeira epositiva nas alforrias de
Nestas ações, a atuação do advogado curador era decisiva. Era ele escravos no Brasil do século XIX; inAntropoloquem construía a argumentação que iria definir a futura condição jurí- gia do Brasil. SP, Brasiliense / EDUSP, 198Õ).
dica de seu cliente. Veja-se, por exemplo, o que dizia umdeles, ao Sua idéia básica é a nãointerferência do Estado
defender a escrava Florinda em 1855: ''Defendemos nós a liberdade, nas relações entre senhores e escravos, baseada
que outros pretendem destruir. Grande e sublime(...) éoassunto da na inexistência de leis, antes de 1871, que permipresente causa, porque ointeresse que ela suscita écomum ao indiví- tissem a alforria de um escravo à revelia de seu
duo eàsociedade, ao cidadão e à lei, à humanidade eà justiça ( ..). " senhor. Para a autora, existiria, na sociedade bra[Processo número 1.333, maço 214, Corte de Apelação. Arquivo Nacio- sileira do século XIX, um direito positivo,campo no
nal]. Epor aí seguia, desfiando razões humanitárias que justificavam o qual se relacionavam cidadãos,e um direito costufim da escravidão. Foi bastante hábil, este advogado. Apesar de rece- meiro, espaço das relações privadas de dependênber como resposta de seu opositor a provocação de que ele ''abraçasse a cia e poder. As contendas entre senhores e escraoousa da rebeldia, julgando defender a da liberdade'; saiu vitorioso, e vos estariam inseridas nesse segundocampo, e
assim oúnico papel do Estado seria ode homologar
F1orinda livre.
Defato, quase a metade das quatrocentas ações de liberdade da uma decisão senhorial. Ela conclui que oescravo
Corte de Apelação doRio de Janeiro (tribunal de segunda instância, só conseguia a liberdade a partir do consentimento
que recebia as apelações de todo osul e sudeste do Império), ocorridas de seu senhor,oque, na prática, deixaria aos proentre 1806 e 1888, hoje depositadas no Arquivo Nacional, terminara prietários opoder absoluto deresolução dos probleem sentenças favoráveis à libertação dos escravos nelas citados. Omais mas relativos às suas propriedades-seus escracurioso éque muitas destas ações foram decididas na própria Corte de vos -o que lhes permitiria a construção de laços
Apelação, quandoseus magistrados optavam por modificar overedito morais de gratidão e lealdade que não deveriam
do juiz de primeira instância. Dos oitenta e seis processos que tiveram , terminar coma libertação. Ao Estado caberia lesuas dOOsões modificadas neste tribunal, sessenta concederam a alforria, i gislar sobre aqueles que não eram proprietários
1
ou seja, seus magistrados consideravam que, nestes casos, ojuiz havia i nem propriedades: os homens livres despossuídos.
indevidamente optado por manter aqueles escravos na condição de ca- : Dessa forma, ele dividiria com os senhores a restivos,emodificavam as sentenças originais.
i' ponsabilidade pela manutenção da ordem liberalAssim, uma decisão judicial poderia definir a sorte escravista. Odireitocostumeiroeopositivoseriam,
de um escravo. Isto não é pouca coisa. Significava que assim, camposcoexistentes, nunca superpostos.
aqueles que ocupavam os mais altos cargos da magisAqui está onó do bordado. Partindoda análise
tratura doImpério consideravam legítimas as demandas de cartas de alforria, Manuela Carneiro da Cunha
destes escravos. Etanto, que tomavam decisões contrárias à von- chega à conclusão de que oEstado nada tinha a ver
tade de seus senhores, juízes municipais e quem mais estivesse no com a relação senhor-escravo. Oestudo de ações
pleito. Mas não nos enganemos, inferindo daí que nossos juízes de liberdade permite que se chegue a conclusões
oitocentistas eram abolicionistas ou que atuavam a mando do Impera- diferentes. Aprópria possibilidade de existência
dor, mais favorável à libertação dos escravos do que a elite que ocerca- destes processos demonstra que o Estado, muito
va Nada disso. Estes magistrados consideravam que, naqueles casos, antes de 1871, através de seus tribunais, poderia
oescravo em questão havia ultrapassado a fronteira que distinguia a manter posições que realmente interferissem nos
escravidão da liberdade. Ou seja: se ainda não vivia como livre, mere- destinos dos escravos que a ele recorriam. Aquescia mudar de condição jurídica. Esta constatação possui muitas impli- tão era que,de fato, como também apontou Carneicaiies. Uma delas é a de que oEstado brasileiro interferia de fato nas ro da Cunha, não havia mesmo leis positivas que
regulassem o acesso à liberdade antes de 1871.
relaiies entre senhores e escravos.
Aafirmação vai de encontro a uma das interpretações mais recor- Então, ojeito era, como fez oadvogado da escrava
rentes sobre oEstado imperial, propagada em conhecido artigo de Florinda, apelar para as Ordenações Filipinas, o
1
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bom senso jurídico e as luzes do século, como se
dizia então. Ist.o fazia com que, no fundo, boa parte
daquelas sentenças e argumentações que compunha os processos fosse leituras políticas sobre a escravidão.
As Ordenações Filipinas faziam parte de um
conjunt.o de leis que, compiladas no início do século
XVII, valiam para t.odos os terrioorios do Império
Colonial português. Quando oBrasil ficou independente, não as revogou por complet.o, apenas dispôs,
já em 1823, a urgente necessidade de elaboração
dos códigos civil e criminal, para queas ordena~
pudessem ser postas em desuso. O Código Criminal ficou logo pront.o-dezanos foram suficientes
- mas o Civil só foi sair quase cem anos depois.
Por isso, durante praticamente t.odo oséculo XIX,
à exceção da área comercial, que dispunha delegislação própria desde 1850,odireit.o civil brasileiro teve que se contentar com antigas ordenações e
algumas novas leis, que funcionavam enquant.o o
código não vinha. Pode-se imaginar aconfusão: muitas vezes, ordenações, alvarás e decret.os legislavam sobre omesmo assunt.o, possibilitando a advogados recorrer a um ou a outro para convencer os
tribunais. E, para ampliar ocampo de argumentações, ainda havia ofato de as ordenações indica- '
remo recurso aos costumes, quando não houvesse
legislação sobre alguma questão. Mesmo que os
costumes do século XIX no Brasil fossem bem diferentes dos do XVII português, era possível que um
advogado invocasse as Ordenações para, a partir
dela, defender a liberdade com base nos tempos
humanitários em que viviam.
Ocaso mais comum era oinscrito no livro 4º,
título 11, parágrafo 4º: ali, fica estabelecido que 1
sempre são mais fortes as razões da liberdade. Pouco importa que o parágrafo fosse referido à
escravização de mouros, decorrente ainda do período da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Agora, ele podia ser usado em contextos completamente diferentes. Em 1836, este princípio foi '
usado em um processo como argumento para concessão da liberdade. Arazão era: se não havia provas de que a escravidão é legítima, conceda-se a

liberdade. Antes, em 1824, em uma ação também sem provas, ames·
ma ordenação foi usada para corroborar a manutenção da escravidão\
neste caso, oargument.o era de que ninguém poderia ser constrangido
a privar-se do que é seu contra a sua vontade, o que significaria um
atentado à liberdade do proprietário (respectiuament,e, processo 1.337,
maço 214;processo 4.063, maço 1.337. Corte de Apelação. Arquiw
Nacional). Os dois argument.os foram vit.oriosos em seus processos.
a constatação: com base na legislação, era amplíssimo ocampo de püS'
sibilidades de argumentação einterpreta~ de advogados. Claro, Pj
ambos os lados, a favor da escravidão ou da liberdade. Por isso é que, 1)1
final, contava muit.o a posição política do legislador sobre oassunto. ~
com o passar do século, as várias formas de pressão dos escravos,!
início do moviment.o abolicionista e a crescente deslegitimação da in&
tituição da escravidão na sociedade, pelo menos, da Corte, influencia
vam sobremaneira as opiniões dos tribunais.

Dj

Em 1871, tudo mudou. As ações que versavam sob
o pecúlio agora só precisavam do arbitramento judicial'
milhares de escravos viram seus filhos nascerem livres
escravo que não fosse matriculado poderia ficar liv
em três tempos. Mas havia mais: a lei de 1871 revogara todas
Ordenações que dispunham sobre oassunto; então, não havia mai
espaço para argumentações jurídicas longuíssimas, com base em ra
zões humanitárias ou nos ventos do século. Agora, havia a lei; ou
estava de acordo com ela, ou não se estava. Não era mais possív
convencer os juízes, agora era necessárioprovar.
Este processo, conhecido como ode positivação do direito, não oca
re só com esta lei, e muito menos apenas no Brasil. Ao contrário, deJ
nas de países viram, desde a promulgação do Código Napoleônico, sj
legislações serem transformadas em códigos modernos. No que se n
fere ao fim da escravidão,porém, este movimento de consolidação d
direit.o positivo, expresso na lei de 1871, teve conseqüências talvez d
versas daquelas que esperavam os escravos.
Em primeiro lugar, porque a lei estabelecia a liberdade em vi
rios casos; mas, para obtê-la, oescravo tinha de seguir todas as su~
especificações. E, como isto nem sempre era possível, alguns escn
vos começaram a perder ações antes consideradas fáceis. Antes,e
hora a prova já estivesse presente como uma exigência, ela não 1
fazia tão fundamental assim. ALei do Ventre Livre adquire, assin
uma faceta diferente: a que permite a restrição da liberdade. Oqu
de fato ocorreu: a partir de 1872, onúmero de sentenças favoráve·
liberdade divulgadas pela Corte de Apelação diminuiu bruscamen
Esta diminuição pode ser atribuída a um sem-número de razões,·
clusive à exigência de que ojuiz, a partir da regulamentação da le
deveria agir "administrativamente", e portanto evitar dar pano pai
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longas argumentações e controvérsias. Mas ela
também está, indiscutivelmente,ligada a este movimento de constituição do direito positivo, aliado
à conjuntura das lutas políticas que antecederam
sua promulgação.
Éimpossível saber se este efeito já estava previsto pelos legisladores. Oque se pode perceber é
que, se um dos objetivos era possibilitai· ocontrole
das táticas de alforria, ele foi alcançado. Afinal, se
ela é um golpe profundo na autoridade dos senharessobre aqueles que não se consideravam mais

' propriedades, ela também marca a posição do governo sobre a forma
como deveria ser encaminhada a questão da libertação dos escravos e
regulamenta as possibilidades de obtenção da liberdade. Osaldo total
foi positivo, que não me entendam mal: a lei de 1871 foi um passo
decisivo no caminho da abolição final da escravidão no Brasil. Mas o
que nem imaginavam alguns escravos é que opecúlio-prática que
acabou comum nas últimas décadas-pudesse, a prutir de então, ficar
mais clificil.
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atribui à Hist.ória a opção por uma exposição públi·
Maria Alice Rezende de Carvalho (lupe~) ca resguardada por convenções que tomara para si
eoferecia aos pósteros, nos moldes das autobiogra·
Ofilósofo italiano Remo Bodei costuma diz.er que as sociedades que fias exemplares, nas quais odesfecho da vida ésem·
se modernizaram em um tempo dilatado tiveram que desenvolver uma pre oápice de um continuado aprendizado da virtu"pedagogia de individuação", de efeito correspondente àquele produzi- ! de. Nesse sentido, em pleno ostracismo
do pelas teorias do direito natural nas sociedades de trânsito revoluci· ' político, Nabuco não conheceria o deonário para omoderno. Assim, por exemplo, a religião protestante, na sespero. Via-se, como a tantos outros
Alemanha,ea dialética, na península italiana, seriam estrat.égias dis· intelectuais, submetido ao ritmo lento,
tintas de atenuação do trauma da imposição da ratw burguesa sobre o porém progressivo, da racionalização da
fundo tradicional daquelas sociedades.
vida social brasileira e seguia apostanNo caso brasileiro, a retórica dualista parece ter exercido um pa· do no critério da continuidade, em detri·
pel análogo, pelo menos desde oúltimo quartel do século XIX, quando a mento da ruptura, tal como atesta a estrutura do
cultura do Império foi assolada por expectativas de integração do Brasil enredo adotada em sua narrativa autobiográfica.
ao Ocidente moderno. Foi, aliás, com base no argumento da dualidade
Contudo, oconforto buscado na Hist.ória não foi
que aqui se logrou apartar oideal de desenvolvimento da idéia de con· a tônica entre os brasileiros que se viam exilados
tradição, economizando-se os riscos da desagregação que poderia advir em seu próprio país. Ao que parece, a saída encon·
da afirmação do indivíduo privado em um contexto hierárquico e desi· trada por Nabuco fala ma.is da ideologia de uma
gual. Em suma: osucesso daquele critério interpretativo possibilitaria parcela da elite nativa e da trama de relações fa.
asuperposição do ideário burguês à realidade nativa, ao custo de con· miliares que a nutiia, do que prop1iamente da efiformar um individualismoman.qué, suspenso, por muito tempo, enti-e cá.eia da sua aposta. Para aqueles que, além da
duas geografias distintas. Nas palavras de Joaquim Nabuco: "... de wn situação pe1ifé1ica do Brasil situavam-se, pessoal·
lado do mar sente-se a ausência do mundo; do outro, a ausência do mente, à margem domainstream nacional, otem·
país..."
po letárgico da conciliação nacional só fazia aguçar
Aquestão, portanto, é a da modelagemsocial do indivíduo moderno os seus espíritos convulsionados. Enão era difícil
em contextos i-etardatáiios, onde, como se sabe, prevaleceu um tipo de enconti·ar-se à margem daquele mundo de bran ·
liberalismo p1-ecavido, do qual estiveram ausentes os traços heróicos cos, cat.ólicos e indiferentes persecutores de um Qci.
da burguesia em sua floração revolucionária. Assim, no tempo que se dente ideal. André Rebouças, por exemplo, um en·
convencionou chamar de Restauração européia, oindividualismo peri· genheiro negro e amigo pessoal de Nabuco, inau·
férioo experimentou a sublimação da sua positividade no mundo, pas- gura a galeria de homens tristes que conheceram
sando ase reconhecer como simples atualização da dinâmica universal os limites da nossa modernização.
da razão. Nesse sentido, dos libera.is brasileiros ao moderatismo que
Nabuco e Rebouças compartilhavam a idéia
prevaleceu na unificação da Itália, a pedagogia de individuação na pe· de que, em sociedades carentes de densidade hisriferia se traduziu em uma brutal autonomia da esfera cultUl'al, torna· t.órica, existia um profundo nexo entre a fabrica·
dabasedeoperaçãodaagendaocidentalizante. Vetados os impulsos ção de um projeto nacional e a construção de
afirmativos eos inte1-esses do homem comum, coube à intelectualidade biografias exemplares. Comprova-o ofato de am·
liberal brasileira conceber a modernização como um caminho, um bos deliberarem transformar o diário íntimo de
método permanente de reforma moral e de anulação do argumento Nabuco em autobiografia, concebendo-a,justa.men·
utilitário, erigindo-se como portadora de um legado civilizat.ório a ser , te, como peça da luta abolicionista e, nessa condi·
aclimatado desse lado do Atlântico.
! ção, como plataforma para uma nação futUl'a. O
De modo que, quando Nabuco deliberou escrever uma autobiogra· tema é debatido por ambos, em uma tarde de no·
fia. oseu mal-estar, típico do cosmopolitismo periférico, encontraria vembro de 1886, nos aposentos de Rebouças, no
saída na idéia de conciliação futura entre razão e vida nacional. Isso Hotel Bragança, em Petrópolis. Daquele diálogo é
explica a importância que, ao final de seu relato autobiográfico, ele provável que tenham resultado a inspiração que
FEVEREIRO· MAR
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Nabuco traduziria, anos mais tarde, ao escrever

Minha Formação, e as marcações em lápis azul
com que Rebouças destacaria várias passagens do
seu próprio diário, reaberto no exilio europeu, após
a proclamação da República. Ambos, em suma.
acreditavam na confecção de uma História do Brasil de caráter moralizante, na qual se fundiriam
heroísmo individual econstmção nacional. Entre·
tanto, com a perspectiva de hoje, é fácil observar
que a autobiografia de Nabuco recende ao otimis·
mo de quem busca a sua confirmação no futuro,
na História, ao passo que a incompletude autobiográfica de Rebouças é, caracteristicamente, um
gesto de dúvida.
De fato, Rebouças jamais concluiria a sua au·
tobiografia. Ea narrativa mais acabada que forne·
ceu de si encontra-se em uma carta enviada de
Cannes ao ex·Imperador brasileiro, em 1891. Dela
se depreende que o seu projeto autobiográfico e
mesmo o seu encontro com Nabuco seriam impos·
síveis na década de 1870, quando o engenheiro
militava em sua profissão, empenhado em romper
com as velhas tramas que compunham o cenário
de um Brasil ibérico e em fundar uma nova tradi·
ção, um caminho americano para o pais. Assim, os
anos 70 seriam palco de um Rebouças modelado
socialmente à base da defesa da iniciativa individual, de um individualismo de expressão heróica,
cujo melhor arquétipo éo doself-made man, isto é,
o do ator isolado que não se reconhece como parte
da realidade existente, aplicando-se em fundar um
novo legado histórico-cultural.
Portanto, naqueles anos, o retorno freqüente
ao tema da solidão atendia não apenas às exigências subjetivas de um provável ideal de si, mas,
sobretudo, atuava publicamente como negação
da ordem social em curso, tida como representa·
tiva da geração da conciliação e da experiência
institucional da negociação parlamentar. Elas hs,;
viam tornado possível a costura entre os diferentes
segmentos da classe senhorial, mas, agora, impe·
<liam,com a rotinizaçào dos seus procedimentos eo
seu continuísmo, a audácia necessária à adequaçãodo Brasil aos tempos modernos. Assim, a posi·

li@!ldi®J
ção de Rebouças não seria a do intervalo ontológico entre o Brasil ea
Europa; no tempo em que exercia apersona do empreendedor, ele
exibia uma forte "ética da convicção", mobilizada contra a letargia bra·
sileira, e expunha umselfmoderno,estmturado em torno da ncção dB
vontade, fonte da ação e condição para o aparecimento do indivíduo
privado.

Tão diferente de Habuco, se Rebouças deliberasse
escrever a sua autobiografia nos idos de 1870, sua es·
trutura de enredo enfatizaria a necessidade de ruptura
com osentido cumulativo que uma ordem de cavalheiros
imprime às automodelagens sociais, transitando , desse
plano narrativo, para a proposição da reinvenção do país.
Sua inclinação era a do racionalismo puritano que fizera a América e
não a do racionalismo adaptativo, maleável às circunstâncias de uma
realidade estagnada. De modo que, enquanto para Nabucoo esfol\11
autobiográfico era um recurso pedagógico para a conciliação, uma
bildung, para Rebouças tal esforço se impunha como uma tentativa
desesperada de domínio sobre as suas circunstâncias, traduzindo-se
em voluntarismo, reconhecendo-se como beruf (vocação).
As derrotas profissionais que conheceu ao final daquela década e
mais a morte precoce do irmão, António Rebouças, seu verdadeiro par·
ceiro intelectual esócio em múltiplos empreendimentos, levaramAndré
a arrefecer em seu impeto heróico e a registrar seus primeiros sin!(f
mas de cansaço diante do que ele chamava de "disposição geral parosi·

tária das oligarquias politicantes e herdeiras dos colonizadores
escrauagistas''. Ele escreveu em seu diário: "Ah, meu bom Deus, nãiJ
será inútil e baldado.tanto esforço, éimpossível fo.zer caminhar eS&
país! Protegei-me, daí-me resigluiçàoecoragem!'
Daí que, em posições inteiramente distintas na década de 1870
-embora vivendo, em comUJll, a divisão entre um ideal moderno ea
realidade nacional-, a aproximação de Rebouças e Nabuco nocon·
texto do movimento abolicionista indicava uni caminho percorrido pe~
país, cujo transcurso conhecera algumas estações. Nesse sentido, recomposta no ambiente do exílio, a trajetória brasileira narrada na
carta de Rebouças a D.Pedro II sugeria três momentos distintos. ao
modo de três estágios do seu próprio desenvolvimento pessoal. Opri·
meiro, juvenil e heróico, tivera início após o desfecho da Guerra do
Paraguai e se mantivera associado às formas prometéicas de opera·
Ção no mundo, do que a engenharia era, ao mesmo tempo, uma ferra·
menta e uma metáfora. Bloqueado pelas oligarquias, esse está~o
cedera lugar a um outro, caracteristicamente maduro e apolineo. a;.
sociado à decantação dos radicalismos e à valorização do jogo politior
institucional, quando a causa abolicionista passou a preencheras~<
pectativas reformadoras da inteligência nativa, realizando um movi-

mento de conciliação da familia brasileira em torno da liderança monárquica. Finalmente, a terceira estação, quando o ímpeto transformador da
trajetória brasileira que, desde a origem. se apresentara depurado de qualquer urgência jacobina
e fora, ademais, racionalizado pelos institutos da
monarquia parlamentar, seria definitivamente
derrotado. Segundo diagnóstico de Rebouças, tal
ímpeto teria sido banido pela restauração da ordem agrário-escravista representada pela República, condenando o país ao imobilismo e, na sua
expressão mais radical, à morte com que Rebouças
selaria a sua permanente transitividade entre o
plano biográfico e o da construção do Brasil.
Rebouças e Nabuco, portanto, de acordo com a
cronologia do engenheiro, se aproximaram no momento em que o impulso transformador do país se
encontrava obstruído, propiciando tuna aliança defensiva de alguns setores das elites em torno da
monarquia e do seu programa de auto-reforma.
Possível no mundo concreto dos fatos, do que é prova a sua aproximação com a Coroa e mesmo com o
moderotismodeNabucoaolongocla dá::acla de 1880,
a conciliação, a maleabilidade como critério, não
conheceria lugar na auto-representação de
Rebouças, arrastando-oe as suas convicções ftmdadoras ao fundo de um penhasco, em Funchal, em
maio de 1898. Exilado no meio doAtlàntico, como,
aliás, sempre se vira em seu país de origem, uma
de suas últimas cartas ao Visconde deTaunay dizia: "...tenho escrúpulos de voltar ao Brasil; tenho

proprietáiios e escravos brasileiros-, vindo a se tornar João da Cruz
e Sousa ou, bem mais tarde, Cruz e Sousa, simplesmente.
Exilado talvez não fosse a palavra que usasse para descrever a sua
própria situação no mundo. Para isso utiliwu, certa vez, a expressão
"emparedado". Mas a expe1iência a que esse termo alude é com parável à aflição expehmentada por André Rebouças.
"[ ... ]De que subterrâneQS viera eu já, de que torvas caminhos,

trôpego de cansaço, as pernas bambaleantes com a fadiga de um sécu·
lo, recalcando 1ws tremendos e majestosos infenws do Orgulho,ocorarão lacerado, ouvindo sempre, por toda parteexclamaremas vãs e
vagas bocas: &perar! &perarl &perar!
Por que estradas caminhe?, monge hirto das desilusões, conhecen·
do os gelos eos fundamentos da dor, dessa dor estranlw, formidável,
terrível, que canta echora réquiens 1ws árvores, nos mares, nos ventos, 1ws tempestades: Esperar! Esperar' Esperar![. ..}"
(Cruz e Sousa, Emparedados)

Alonga espera vivida, com desespero, por Cruz eSousa
era análoga à de Rebouças e certamente encerrava a
mesma desconfiança quanto às chances de que pudesse
ser superada. Sua atitude em face dessa clrcunstãncla
conheceria estágios diversos, caminhando, como les
poetes maudits, da arrogãncla e do desdém que devota·
va ao farisaísmo nacional, à Ironia e à solidão resignada
dos que já começam a pressentir o limite.
'üí fora a 1wite éestrelada e quente. Chego da rua. A vida feru
nos cafés, com intencidade. No 'Londres: uns imbecis douradosdi
popularidade fácil, saudaram-me e, 11RSsasaudaçào, senti oarepiscopai das proteções baratas que os conselheiros costumam daraosjovens esperançosos. Eu percebi oconselheirismo etive uma carew, uma
grimace diabólica de ironia.. ~'
(Cruz e Sousa, Ritmos da Noite)

escrúpulos de faltar a coeréncia ... é terrível o triMas a tristeza de Cruz e Sousa não dizia respeito à sua exclusii1
bunal da 1wssa consciincia. Não há sofisma possí- condição. Na pequena e brilhante biografia do simbolista escrita JXJr
vel. A linha reta. A linha reta absoluta. Nada de Paulo Leminski, o blues aparece como texto e contexto da sua
curvas e de oscilação... "
automodelagem. Texto,como em Mallarmé- "l'azur"; contextocollll
Triste foi, também, João da Cruz, nascido es- no do rhytm-and-blues e no da cultura jazzística norte-americana
cravo pelas leis do Império, na cidade de Nossa que, mais que um gênero musical é um modo de sentir, uma expresSenhora do Desterro, então capital da Provínçia de :são sensorial da África perdida e wna notação existencial desesperada
Santa Catarina, em 1861. Os proprietários de seu ·similar ao banw dos escravos brasileiros. Um spleen racial.
pai, o Marechal de Campo Guilherme Xavier de
De fato, a Áfhca, um símbolo recorrente em Cruz e Sousa, éurna
Sousa e D. Clarinda Fagundes Xavier de Sousa, alternativa à racionalização anti-sensorial da modernidade, do Ocidensem filhos, ocuparam-se da educação do pequeno te cartesiano. Ea explicitação dessa alternativa é parte do reconheoJoão que, mais tarde, incorporou o nome de seus mento de um projeto de modernização nacional que excluía outra.;
senhores-como era comum nas relações entre fabulações sobre a experiência humana. Na verdade, Cruze Sousa

'
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representa a critica mais radical ao realismo insêrito na integração do

Brasil àRegra e à rendição dos intelectuais em face de uma represen·
13;ào homogénea da realidade.
"()temperamento que rugin, bramava dentro de mim, esse, que se
rperosse: precisava, pois, de tratados, largos illfólios, toda a biblioteca
dafanwsaAlexwuiria, uma&tbel e&tbilôllia de aplicações cie!ltíficas
tdetextos latilws para sarar...
Tornava-se forçoso impor-lhe um compê!ldio admirável, cheio de
S>?nsações imprevistas, de curiosidades estéticas muito lindas e muito
finas-umcompê1uiiodegeometria'
Owmperamento elltortava muito para olado África: era 1weessá·
rio fazê-lo elldireitar inteiramente para o lado da Regra, até que o
temperamento regulasse certo como um termômetro... "
(Cruz e Sousa, Empru·edado)
Se, em Rebouças, a América era a sel}ha para a atividade do ator
oolado, capaz de cumprir a sua vocação fundadora sobre uma realidade
inerte, Cruz eSousa, ainda mais radical, reoomendava odescerramento
doo véus tidos como "realidade'' e a adoção de umg linguagem que re·
puses.seno mundo as suas promessas irrealizadas. Tal negatividade,
inscrita na sua estética, foi rechaçada por todos os que se refugiaram
oodualismo para não perceber asoontradições. Negro, pobre e arrivis·
iB, aanooragem sociológica da critica oficial predominava, empurrando
opoeta às profundezas de uma epifania demoníaca e à prisão do seu

'

infinito sofrimento. Cruz e Sousa morreu aos 37
anos de idade, funcionário públioo, em um sanatório para tuberculosos.
No Brasil. o simbolismo seria a voz, por excelência, da periferia. Periferia estética, como ten·
dê~cia subordinada ao grande estuário cultural do
romantismo; espacial, oomo afirmação literária de
provincias "menores''. de Santa Catarina ao Ceará;
existencial,oomo afirmação de um individualismo
erotizado e radical; teórica, oomo reoonhecimento
da face lunar e sombria do Ocidente moderno; ra·
eia!, oomo no caso de Cruz e Sousa.
Ea se caminhar na trilha da ironia, uma últi·
ma nota periférica: a constatação da nossa "dife·
rença" - isso que hoje é reoonhecido oomo a ineficáeia dos instrumentos que a reflexão social oonsa·
grou para lidar oom "outras" sociedades ocidentais
-, se não reabilita aqueles negros tristes, pelo
menos não os abandona sozinhos no inferno.
.\
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no Brasil, país, segundo oanalista, profundamente racista.
O movimento pelos direitos civis, nos anos sessenta, que pôs fim
ao regime de segregação nos EUA, iniciando o processo de inclusão
Osociólogo negro norte-americano E. Franklin social da população afro-americana, funcionaria como lição de êxito
Frazier, em visita ao Brasil no início dos anos 40, politico e contraponto positivo à falsa democracia racial,anestésico da
maravilhava-se com oque acreditava ser oparaíso mobilização dos négros brasileiros, e levando à reprodução de prátiracial cujafamahá muitooorria mundo.Antes dele cas racistas prejudiciais às suas oportunidades em mundo liberal.
ilustres europeus e norte-americanos, tais como Exposto o racismo à brasileira, a dinâmica das relações raciais gaStephan Zweig, TheodoreRoosevelt, RobertAbott, nharia contornos dramáticos, revelados em juízos morais implacásurpreendiam-se com a mistura quase harmônica veis que identificam, de forma generalizada, no governo e na sociedade cores e raças através da qual inventava-se a de "não-negra" os principais beneficiários das injustiças sociais eda
visão do Brasil como paraíso racial, utopia da discriminação contra negros. Córoando tudo, denunciavam tanto o
desracialização, ooposto de contextos sociais mais caráter desmobilizador do discurso da miscigenação, quanto à aliena·
dramáticos, particularmente oda América racial- ção politicados negros brasileiros.
mente segregada.
Enquanto a sociedade americana acredita seguir ocurso de um
Essa visão, simbolicamente eficaz, não parecia processo civilizatório racial, que diluiria seu dilema moral-ser libetão harmônica para osensocomwn brasileiro. Desde rale racista ao mesmo tempo-denunciado por Myrdal nos anos 40,
intelectuais do porte de Oliveira Vianna, que apos- no Brasil, seguindo esse raciocínio, tal processo teria sofrido clara
tava na miscigenação apenas oomo etapa em dire- involução. Avança-se, por um lado, no formalismo democrático e, por
ção ao necessário branqueamento da sociedade, outro, negligencia-se o racismo e as desigualdades que dele decorrem
até cotidianos estereótipos populares de racismo,
Todos esses juíws e denúncias pareceriam convincentes se fossem
uma espécie deoomplexa ambivalência, permeada partilhados somente por lideranças negras e intelectuais. Em pesquide juízos oontraditórios sobre beneficias ecustos da sa de opinião realizada em 1995 pelo jornal Folha de S. Paulo, sur·
mistura, pautava as constniçõesda auto-imagem preende que 89% dos brasileiros admitam, tal corno os novos observa·
nacional do povo brasileiro. Mesmo Gilberto Freyre, dores americanos, haver racismo no país e que todos os gnipos de oor.
considerado pai da idéia de democracia racial, conforme análise de Paul Singer, apresentem proporções praticamen·
em seu livro "Ordem e Progresso'', buscava identi- te idênticas quanto à questão. Significativa aceitação da existência de
ficar progressos na experiência da miscigenação preconceito de corno Brasil, tal como revela a pesquisa, por si sóoonatravés de questionário sobre a opinião dos bra- traria juíws acerca da alegada apatia do senso comum brasileiro relasileiros, nascidos ao fina l do século, acerca da tivo à questão racial.
mestiçagem. Contrariando a visão paradisíaca das
Certo descompasso simbólico nas percepções e avainterações raciais no Brasil, as respostas revela- liações sobre o contexto racial brasileiro fica sugerido
ram dilemas morais, juíws ambivalentes, argu- naqueles dois momentos distintos. No primeiro, as experiênmentos contraditórios, ora reificando a 1niscigena- cias de miscigenação, expressão naturalizada das relações raciais no
ção, ora execrando-a com estigmas racistas.
Brasil, conforme Frazier, funcionariam corno contraste às experiênAnos mais tarde, ao final dos oitenta, ocien- cias dramáticas de segregação racial nos EUA e, no segundo, ocontex·
tista politioo norte-americano Michael Hanchard to norte-americano de lutas por direitos civis e por reparações hist&
aporta ao Brasil com olhar inteiramente dis- ricas serviria decontrapontoàsexperiênciasdediscriminaçãoracial
tinto do de seu conterrâneo Frazier. A visão de'- a~sociadas a prejuíws sociais, econômicos e politicos na ordem social
Hanchard das relações raciais no Brasil já resul- brasileira, cuja maior vítima seriam os negros.
ta de um processo de "desmascaramento" da deNessa linha de análise, a título de ilustração, outro exemplo de
mocracia racial, vista agora como mito que, se- excesso de descompasso simbólico manifestou-se na curiosa tese do
gundo essa nova visão, escamoteou por um longo brasilianista Thomas Skidmore apresentada no congresso interna@
tempo a verdadeira realidade das relações raciais nal "Multiculturalismo e Racismo: OPapel da Ação Afirmativa no;
MonicaGnn
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&lados Democráticos Contemporâneos", realizado
em Brasília, em 1996. Avaliando, junto a outros
analistas, a plausibilidade de introdução no Brasil
de políticas de ação afirmativa -que em tese diminuiriam os hiatos entre negros e brancos-, o
especialista prevê inevitáveis conflitos sociais, vista sua desconfiança de que o Brasil, e particularmente suas elites, não possuiria "reserva moral",
nem tampouco culpas historicamente motivadas,
para aceitar passivamente que discriminações e
injustiças outrora perpetradas legitimem engenhanas sociais contemplando, mediante benefícios diferenciados, grupos tradicionalmente discriminados, principalmente negros e mulheres.
Por seu jiúw acerca do déficit moral da sociedade deduzir-se-ia a improvável conciliação do
habitus hierárqiúco brasileiro e uma moralidade
de tipo "especial", exigida pelas políticas de ação
afirmativa. Curiosa,contudo,ésuasuspeitadeque
um pais como o Brasil, de complexidade indiscutível, possa ser julgado por imputada ausência de
um único cânone de comportamento moral. Acredito que a sociedade brasileira, como qualquer outra sociedade complexa, admite não apenas um,
mas diversos padrões de conduta moral. Nesta perspectiva, a aplicação de políticas de discriminação
positiva em qualquer contexto democrático e
multirracial, muito provavelmente promoverá a
emergência de dilemas morais que, como tais, não
produzem consensos ou entendimentos automáticos. Não será por ausência de "reserva" mas por
excesso de dilemas morais que a adoção de políticas de ação afirmativa no Brasil pode não acontecer tal como na trajetória norte-americana.

Segue-se que o cenário das relações
raciais no Brasil, sucessivamente reela·
borado por observadores, viajantes, ln·
ventlvos sociólogos e historiadores nos
EUA e no Brasil ,,sofre de grave "crise de
Identidade". Se nos anos 40 era de bom-tom
exaltaro paraíso racial dos trópicos para denunciar
o racismo dramático da sociedade americana, entâo racialmente segregada, nos anos 90 a denúncia
muda de contexto. Trata-se agora de identificar ra-

ihi11Hidmit1
cismo e injustiça social no Brasil, propondo-se para tamanho mal a
mesma solução adotada nos EUA Asoluçãochama-sepolíticasdeação
afirmativa (affirmative action policies) cuja "in1portaçãd' para oBrasil
vem sendo largamente debatida. Qual seria, então, a repercussâodo
debate sobre discriminação racial e sua possível superação na ordem
democrática brasileira contemporânea?
Otema recebeu renovado ii\teresse tanto por parte do governo (o que
é uma novidade) quanto pela inrelligentsiaacadêmica brasileira eameri·
cana. Aúltima,em particular, ecomo é da tradição, imbiúda do papel de
reparadora ad hocdeordensdemocráticas "impetfeitas" alheias. Oque
está em jogo nessas arenas éo tácito reconhecimento por parte do governoe dos intelectuais de que existe discriminação racial no Brasil eque
tal fenômeno vem provocando claros prejuíws econômicos e sociais à~
pulação negra. As desigualdades entre brancos e negros seriamefeito de
persistente padrão de discriminação difuso e velado, em operaçãoaolongodetodaahistóriarepublicana brasileira.
Se a discriminação racial e, em conseqüência, a desigualdade soeia! vêm sendo política e oficialmente reconhecidas, o que está em
pauta na agenda política são estratégias de compensação a serem
adotadas pelo Estado, a fim de reduzir desigualdades e discriminações
impostas à maioria da população negra.
A Constituição brasileira de 1988 consagra como alguns de seus
objetivos fundamentais, "erradicar a pobreza e a marginalização ere<luzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos,
sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminaçãd'. De acordo com segmentos do Movimento Negro, tra·
ta-se de princípio que.implica uma prestação positiva do Estado eque.
portanto, a Constituição recomendaria a adoção de políticas que proiro
vam a igualdade racial. Ainda que sejam discutíveis as interpretações
propostas por alguns constituçionalistas quanto ao papel do Estado na
promoção de políticas de igualdade racial, o fato é que os apelos àsensibilidade do governo para adoção de políticas compensatórias ou
redistributivas vem surtindo efeito.
Passos significativos foram dados pelo governo de Fernando
Henrique Cardoso. Primeiro, através do "Programa Nacional dosDi·
reitos Humanos'' institiúdoentre 1995 e 1996. Dentre os formuladora;
de tal programa (particularmente a seção sobre negros) encontram·se
representantes da comunidade negra, membros dos ministérios ede
i ntidadescivis. Oobjetivo a coroar tal iniciativa seria ode mobifu.ar
grupos da sociedade a fim de estabelecer políticas orientadas paradiminiúr desigualdades sociais e barrar violações dos direitos human<A
No que se refere particularmente aos negros, editou-se oDecreto
Presidencial de 20 de novembro de 1995, instituindo oGrupo de 'fraOO.
lho lnterministerial-GTI,com oobjetivo de sugerir ações de valon-
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IJlÇàoda população negra. Medidas de curto, méilio e longo praws fo.
mm sugeridas, a mais relevante das quais propondo a implementação
il<JXJliticas compensarorias visando a comunidade negra.
Opresidente da República também criou oGrupo de Trabalho para
fliminaçãoda Discriminação no Emprego e na Ocupação-GTEDEO,
que tem como objetivos, entre outros. "definir ações de combate à
dir.criminação e estabelecer ocronograma para sua execução; propor
e,iratégia de implementação de ações de combate à discriminação no
emprego e na ocupação." Mais recentemente foi criada a Se·
cretarla de Direitos Humanos com a atribuição de responder prontamente à qualquer ato que Implique em dis·
criminação e/ou violência. Dque anima demandas e respostas dessa natureza?
As conquistas sociais da classe média negra norte-americana nos
últimos trinta anos vêm servindo como referência paradigmática para
ooobjetivos políticos e sociais de parte significativa das lideranças do
llovimenkl Negro no Brasil. Sob a influência de políticascompensaWrias,originadas pelo movimenkl por direitos civi~ e aplicadas no contexto norte americano, tanto lideranças doMovimenkl Negro no Brasil, quankl parte significativa da intelligentsiae do governo, avaliam a
dinâmica das relações raciais no contexto brasileiro incorporando oviés
epistemológico norte-americano do que sejam relações raciais. Nesta
perspectiva, a pouca visibilidade de divisões econflikls raciais de tipo
biJXJlar{pretG'branco) na sociedade brasileira - sociedade visivelmente misturada -adquire conklrnos de dualismo racial, pela pretensão
de retirada do véu do "mito da democracia racial", a partir dos quais se
pleiteiam, então, compensações para desigualdades e o fim das discriminações hisroricas. Segue-se, poresse raciocínio, que ao mesmo mal
deveria corresponder adoção de similar remédio em ambos os contextos.
Interessante, contudo, é que oespírito liberal que animava as lutas pelos direitos civis nos EUA da década de 60, tendo como alvo o
ideal de uma color blind socwty, em nada corresponde aos ideais que
animam a recente luta de parte do Movimento Negro no Brasil. Neste,
ainfluência mais visível hoje possui corte de tipo essencialista, ou seja,
incorpora a meta de uma sociedaderacialisla, conforme observado no
discurso da ala racialistadas lideranças negras norte-ameiicanas.Tal
perspectiva diversionista parece coroar as pretensões e interesses de
algumas das lideranças negras envolvidas com demandas pela adoção
de políticas de ação afirmativa no Brasil.
Tentativas de se produzir no Brasil "cosmologias raciais'', tendo
oomo pano de fundo a experiência norte-ameiicana, parece significar
um marco de diferenciação em relação à crença popular que, embora
reconhecendo a existência de discriminação racial, não joga completamente ao mar a plausibilidade da democracia racial, ou seja, a possibi-

lida de de.uma ordem onde a mistura e não a separação de cores prevaleça.
Em resumo:é a oposição de concepções de ordens democráticas possíveis que caracteriza odebate sobre ação afirmativa. De um lado, os que não
consideram a democracia racial um mito de orige~, mas alvo plausível e adequado à dinâmica
democrática e universalista em sociedades
multirraciais; de outro, os que acreditam que em
sociedade onde há grupos étnicos e raciais diferenciados, a melhor ordem é aquela que reconhece e
respeita os direitos coletivos, odireito à diferença e
a autonomia de cada um dos grupos em questão.
As formas pelas quais a categoria de
raça vem sendo elaborada no Brasil
sugere crescente politização do tema
com Implicações que não podem ser ne·
gllgencladas. Aqui , a adoção de polítl·
cas de ação afirmativa legitima a natu·
rallzação da categoria de raça, que funcionaria como critério de ordenamento social e de
promoção de justiça distributiva. Para que tal engenharia funcione em ordem social na qual ocritério de miscigenação e não ode raciali.zaçãoé naturalizado, será condição necessária, embora não suficiente, à "invenção'' de uma ordem racializada
no Brasil, sem a qual a ação afirmativa corre orisco de não ter causa.
Já anunciando ocaráter disruptivo que envolve a adoção de políticas de ação afirmativa, alguns
analistas sugerem, para ocaso brasileiro, reflexões
de alcance normativo. Neste caso, as questões for.
muladas privilegiam cenários alternativos às politicas de ação afirmativa e seu "necessário'' critério
racialista. Roberto Da Matta, Fábio W. Reis e Peter
Fry são exemplos de analistas que, reconhecendo
a necessidade de se combater operverso racismo
existente, se indagam, entretanto, sobre oque de
fato haveria de errado com a mistura, a miscigenação, ecom estratégias de inclusão. Nesse sentido,
por que a democracia racial não pode ser um alvo
legítimo em ordem multirracial? Por que políticas
i de ação afirmativa vêm se transformando em
opções compulsórias para corrigir desigualdades raFEVEREIRO·MAR
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ciais? Por que a racialização como projeto de so· modelos nonnativos e refinamento de políticas públicas sejan1 criativaciedade tem sido vitoriosa entre as lideranças do mente elaborados para vencer odesafio de tornar mais justa e igualitária
Movimento Negro? Porque omodelo norte-ameri· as relações raciais no Brasil. Que sejam bem-vindos os modelos de orcano de valorização da diferença racial tem tido im- dem, dilemas morais, criticas e contrastes. Mas, como boa estratégia de
pacto positivo e aceitação fácil entre as lideranças ação, para início de conversa, sugiro jogar ao mar a categoria de raça
negras no Brasil?
como critério substantivo para promoção de políticascompensatóriasde
Odebate sobre políticas de ação afirmativa per· qualquer alcance. Nada mau p~a início do fim, fim de toda e qualquer
manece vivo e sua maior contribuição talvez seja a forma de racismo, com ou sem sotaque anglo-saxão. •
de colocar na agenda política oinegável racismo pre.\
T
H
.\
sente na sociedade brasileira ea necessidade de sua .\
superação. Exige, ainda,que engenharias políticas, MONICA GRIN é historiadora
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Ao longo de quase três décadas,
o IBMEC tornou-se o mais importante
centro brasileiro de pesquisa e treinamento
em finanças e mercados financeiros.
Hoje. com uma atuação mais ampla,

o JBMEC transforma treinandos em
profissionais brilhantes, que transformam
empresas em sucesso.

Este trabalho começa nas Faculdades
JBMEC de Economia e Administração
e prossegue nos cursos de pós-graduação
como os Programas de MBA Executivo
em Administração de Negócios,
Executivo em Finanças e Executivo
em Recursos Humanos.

/11clui também os cursos de extensão,
Seminários Internacionais e
programas especiais in-company.
Todo este conhecimento é aproveitado

pela JBMEC Consulting em seus
serviços de consultoria.

Por isso, quando o assunto for inteligência
empresarial, é melhorfalar com o JBMEC.
Próximas Atividades do IBMEC:
MBA Executivo em Financas
Inicio: março 98.
MBA Executivo em Administracão de Negócios
Inicio: março 98.
MBA Executivo em Recursos Humanos

Inicio: março 98.
Faculdade IBMEC de Economia
e Administracão - Vestibular/98
Provas: Dezembro/97.
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contabilidade 1
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 idéia das demonstrações
contábeis do meio ambiente. Era início da década de oitenta.
Desde então, Flôres produziu feericamente estudos sobre o
assunto, os quais como de hábito circularam discretamente
em alguns poucos e seletos gabinetes da República. O tempo
passou. Em 1997, por vias oblíquas, um derivativo da idéia,
o balanço social, foi apresentado ao sociólogo Betinho, que
mais uma vez

transformou-~.n~ma caixa de ressonância

humana para difundir aos quatro ventos uma nova proposta
para o bem público.
7 4 DESINVESTIMENTO
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presidente da Fundação Getúlio Vargas,
Jorge Oscar de Mello Flôres, agradece a
ampla divulgação da idéia, mas trabalha
para ver aprovadoum proJet.o diferentemrus complexo ecom a mclusão da contabilidade do predatóno- na esfera doUigislativo. Éclaro que esse outro projeto é de sua aut.o1ia. Flôres, entretant.o, nunca foi homem de uma idéia só. Não se espantem, portant.o, se do
mesmo caldeirão em que foram preparadas as demonstrações contábeis
do social, saiam novas poções multiplicadoras do tema. Sua maior mágica é fazê-las se materializar na sociedade sem que nunca se enxergue ofeiticeiro.

as mais remotas manifestações de defesa ambiental e ecológica, sem·
pre apoiadas em clisposiefles do clireit.o das águas, posteiiormente anisquei-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 n~s Ordenaefles do
Reino de Po1tugal, no século XVI, em seu livro 5, título 88, parági-afo 7,
foi incluído o seguinte precejto: ''Pessoa alguma não lance nos rios e
lagoas, trovisco, barbasco, coca, cal, nem outro material com queo
peixe se mate; e quem ofizer, sendofidalgo ou escudeiro he degi·egado
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 ape1feiçoada. Oque sempre
nos preocupou foi a mensuração dos fat.ores negativos representadoo
A GÊNESISEOABRACADABRA
pelas agressões ao meio ambiente e os fatores positivos, traduzidos
'Tudo começou nos idos de 1981. Eu era presidente do Banco Chase pelas medidas preventivas destinadas a corrigir ou eliminar os efeitoo
Manhattan, então ainda com a denominação de Banco Lar Brasileiro daquelas agressões. Omundo girou muitas vezes e a proporção daqu~
que lhe dera oGrupo Segurador Sul América, quando recebi os anais las discussões, inicialmente restritas ao âmbito empresarial, t.ornouda "1' Jornada de Estudos scbre &onomia e Sociedade", patrocinada se planetária. Na década de noventa, antes da realização da Rio92,o
pelo Banco de Bilbao e realizada em Madii. Ocompêndio continha 44 Congresso Internacional de &ologia, a Organização das Nações Unitrabalhos versando sobre um único tema:obalanço scicial. Por outro das,já manifestava sua preocupação com a mensuraçãodoesgotamenlado, desde 1982, eu participava do Conselho de uma entidade deprote- t.o dos recursos naturais, os gastos para prevenir ou conigir a dilapidação
ção ao patrimônio natural, histórico e artistico, chamada APPANDE, a ambiental ea degradação do meio ambiente como decorrência da ati~
convite de sua presidente, Sra. Fernanda Colagrossi, onde foi necessá- dadeeconômica. Oque era um microproblema nas empresas passou a
ser considerado um macropN
blema scb a ótica dos países. fü
se ciiando a consciência, ainda
que tênua,da necessidadedein·
S
S
S
Scluir nas contas nacionais itens
que pennitam avaliar oprejtúzo causado aos recursos naturais. Isto é indispensável para
ria, porváiias vezes, ação enérgica em proteção desse patrimônio. Essa que se evite a ilusão de países com produto nacional aparentemente
conjugaçãodecircunstãncias foi potencializada pela minha presença, crescente. Na realidade, são muitas vezes PIBs que andariam de mar·
na época, também na presidência da empresa deconsult.oria Consultec. cha ré se fossem consideradas as dilapidações ao patrimônio eoológim
Na ocasião, por absoluta coincidência, os engenheiros Luiz Fernando
da Silva Pint.o eJosé Antônio Figueiredo Rodiigues, ambos cliret.ores UM 1NSTR UMENTO ÀPR OCURA DA PRECISÃO
da Consultec, esboçavam essa migração da área da engenharia econô''Toda e qualquer pessoa jurídica social é produtora, em alguma
mica para a engenharia social. Tive conhecimento do fat.o eo apoie~ instância, de maleficioe beneficio sociais. Quant.o mais coletivizada for
Em 1984, a Consultec teve seu piimeirocontrato para elaboração <J.e : ·~ssa unidade, mais importante éa demonstração dos seus resultadoo.
um balanço social. Eu creio que meu interesse pelo assunt.o foi tam- Acontabilidade é irmã siamesa da democracia, em qualquer das suas
bém aguçado pela minha condição de engenheiro especialiwdo em hi- muitas interpretaefles. Aidéia da criação do balanço socialcorre em
dráulica, na qual trabalhei desde 1933, ano seguinte ao da minha for- direção ao objetivo maior da transparência das informações. Traduzinmatura, e da qualfuiprofessorcatedráticonoperíodode 1951a1972. do-se para os termos estritamente contábeis, os balanços, conforme são
Como trabalhei bastante no campo fluvial e lacustre, onde ocorreram usualmente feitos, refletem apenas urna movimentação anual, corres-

O

HNÃO A GÊNESIS, OS
P~ 1ME1 R~O ANC E TRA1 DUSA QUE
TA OESTAO NO DIREITO AMBIENTAL
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dade, em processo de
involução. Oproduto
social interno bruto
de diversos países re
velaria a miragem
S
....
que representa suas
atuais
contas nacio·
y
nais. Mais recentemente, começou a se discutir oingresso das demons·
trações do trabalho, leia-se emprego e desemprego, nos balanços sociais. Eu confesso que até agora nunca cogitei em incluir odesempi-ego
no balanço social. Mas eu não excluí. Édiferente: eu não incluí. Agora,
pode ser... Tenho trabalhado na questão do desemprego, pensando em
um índice complementar ao índice da evolução dodesenvolvimento
humano adotado pela ONU. Eu acho um indice muito fraco. No fundo,
ele busca medir a potencialidade do coletivo. Penso num índice da rea·
tidade do desenvolvimento humano, que levaria em oonsideraçãood&
semprego e a distribuição de renda. Ainda na área do desemprego,
tenho me debruçado sobre a idéia da redução da jornada de trabalho e
sua capacidade de gerar um multiplicador de emprego sob a formade
oombinação do aumento do lazer, resultante de menos horas de ati~·
dade laborial, com oaumento da contratação de trabalhadores para a
indústria do lazer, decorrente da maior demanda por esta última. Por
enquanto, essa ainda é uma reflexão embtionária.

1 É IRMÃ SIAMESA DA
DEMOCRACIA. EM QUA_LQUER DAS SUAS
MUIT AS 1 NTE RPRETA ~O E
pondente 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 resultado momentâneo, que, no
máximo, pode expressar uma tendência de crescimento ou involução.
Para ser ter uma noção correta da situação da empresa é preciso também conhecer oseu balanço patrimonial, do qual a conta de lucros e
perdas é um mero item, que registra a mutação do exercício anterior
para oconsiderado. Esse mesmo problema se aplica tambémàcontabitidade dos países ou ao desempenho de qualquer unidade social. Nesse
ponto, quando se trata de países a questão se torna mais complexa ou
de dificil precisão. Como não temos meio de fawr um balanço patrimonial
~acional ou global, eu tive a idéia de fazer contas de compensação sobre toda parte que interessa ao balanço patrimonial. Você demonstraria, por exemplo, oestoque de jazidas de determinado minério e faria
uma conta de compensação no balanço. Na medida em que se fosse
consumindo as reservas, oestoque caía. Quando fosse descobertas novas jazidas, oestoque subia. Éimportante ressaltar que as contas nacionais não são contas patrimoniais, mas apenas contas que traduzem
as variações patrimoniais de cada exercício. Aidéia seria passar a elaboraroontas nacionais do patrimônio ambiental. Como não existem
oontas nacionais patrimoniais, utilizariamos uma oonta patrimonial de
compensação. Por exemplo: do lado do ativo, oestoque das reservas de
minerais, combustíveis fósseis, fontes de energia hidráulica e matas
naturais; do lado do passivo, as disponibilidadesoorrespondentes. Quando uma disponibilidade for utilizada, faz-se oabatimento de seu valor
no item correspondente do passivo e, paralelamente, igual abatimento
no item correlato da reserva doativo. Poderíamos pensar também em
incluir, mais à frente, numa versão ampla de contas nacionais decaráter social, um item referente aos prejuízos aos patrimônios arqueológico, histórico, rutístico e paisagístico, assim como lançar como débjtoos
prejuízos não-patrimoniais ao meio ambiente, as poluiçõescausadasill
este por via aérea, lúdrica, sólida ou vibratória. Aforma de contabilizar
oprejuíw seria lançar no passivo onumerário oorrespondente ao custo
necessário à proteção ou correção da predação patrimonial. Aadoção
dessa contabilidade demonstraria que diversas economias saudadas
como eficientes e geradoras de riqueza e prosperidade estão, na reali80 DESINVESTIMENTO

QUEM COLOCA O GATO NO GUIZO
"Adiscussão sobre obalanço social chegou ao Congresso Naciona\

à Comissão de Valot-es Mobiliários, à Presidência da República e, em
breve, deverá inundar a mídia. Ocorre que os projetos que estão sendo
propostos, ou seja, oProjeto de Lei n' 3.116 das deputadas Marta Su·
plicy, Maria da Conceição Tayares e Sandra Starling, e osubstitutivo
do deputado Roberto Campos, do qual pruticipei, não são balançossociais. 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 ocumprimento de sua responsabilidade social, através 00;
beneficias líquidos que acarreta, internamente (salários, previdência
privada complementar,bolsas escolares, medicina preventiva, creche;,
.dividendos etc.), aos que por ela são remunerados, e externamente
·{tributos, colaborações filantrópicas, gastos em proteção ambiental e
qualquer outra pruticipação financeira em programas de interessepÚ·
blico ou social), ao meio em que atua. Aexpressão benefício liquido
significa que, em um balanço con-etamente elaborado, devem serdescontados dos beneficios brutos os eventuais 1-etornos de vantagens à
empresa, como oonseqüência dos beneficios acarretados; eeventuais
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prejuíws sociais resultantes da produção e atuaçãÓ da empresa, oomo,
JXlrexemplo, os ambientais. De qualquer maneira, oprojeto do Campllestá mais próximo de um balanço do que oapresentado pelas meninas, pois pelo menos desconta os seguintes retornos de vantagens à
empresa: internamente, os ganhos de produtividade oonseqüentes às
melhorias dasoondições de higidez e operacionais; externamente, pela
melhoria de imagem eoonceito, bem oomo a ampliação do oonhecimentode sua clientela sobre a firma, seus negócios e sua ação oomunitária.
lluitas 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, oomo era a Petrobras, que chegou a fazer seu balanço
!Iria! 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_fSsas demonstra\ÜeS. Por falta decritêrios mais rígidos, oontudo, muitas vezes somente se publicava oque interessava. Quando é necessário mostrar não
somente os lucros, mas também quantificar as perdas, ograu de inte-

resse também muda. Veja a Souza Cruz, por exemplo, ela teria um
valor negativo muito grande nas suas demonstrações. De início, é muito
difícil oonvencer as empresas a fazerem obalanço social. Em primeiro
lugar, porque ele representa um custo adicional. No projeto das meninas, a publicação é obrigatória. Eu não entendi por que a Conceição e
as suas oolegas levaram oassunto para oCongresso. Ele é auto-aplicá%r, ~~ qto de hierarquia inferior, porque não trata da parte negativa.
No do Campos, a publicação évoluntária, porque ele não gosta de nada
obtigatório. Eu atê oonsideraria a possibilidade de wn período transitório de obrigatoriedade para se criar uma cultura sobre oassunto. Mas,
minha idéia original é bem diferente: trocar a oompulsoriedade pelo
interesse. Eu criaria aliquotas de imposto diferenciadas em função da
publicação e dos resultados do balanço social. Oônus fiscal seria maior
ou menor em função da qualidade do retorno social. Para que a União
não perdesse recursos, ocálculo das alíquotas seria feito de forma a
manteroonstante a atual carga. Elas somente seriam diferenciadas
em função dos novos critérios. Éuma proposta que subverte toda a
atual racionalia do mérito fiscal e os parâmetros para progressividade
ou regressividade dos impostos. Mas, de uma certa forma, eu sempre
fui um pouoo subversivo. E, a esta altura da vida, me ooncedo, tranqüilamente, esse direito."•
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MARIA DE LOURDES EGYDIO ViLLELA,
brasileira, paulistana, psicóloga educacional. Rica, nasceu neta do fundador do grupo financeiro Itaú, começou a vida pela adoção pioneira da didática piagetiana
e, dois filhos mais tarde, preside desde 1994 o Museu
de Arte Moderna de São Paulo, que reformou. Aderiu
à luta desarmada idealizando a Associação Comunitária Despertar, na qual bate ponto diário - pois crê
ser esta a rima própria para trabalho voluntário.
Etermina aqui o boletim de ocorrências da colunável
Milú. Agora, à crueza alegórica dos fatos.
Milú Villela se instala como um arco-íris entre o
sublime e o dejeto. Se depender dela, contudo, essa
ponte solar explode já em milhares de gotículas de
participação social - a participação dos marginais
bem-postos na vida. Milú trabalha por uma utopia,
pelo encontro de dois mundos: o dos incluídos e excluídos de sempre. Ela quer, e quer muito, abrigar as
diferenças na coluna dos direitos. Na coluna dos deveres, Milú se inclui em primeiro lugar e vai buscar
obstinadamente seus pares. Ela sabe quem são e onde
seencontram.

Sete cores tem o arco-íris. Mas, três cores básicas
são suficientes para construir esse espectro de luz. A
vermelha, com que enfrenta serena a beligerância ostensiva do trabalho voluntário na Vila Miriam, segun.o.
do reduto mais violento do Estado de São Paulo. A
azul, da doublé de empresária e patronesse das artes,
com apurada compreensão das cifras necessárias para
ingressar no paraíso do primor. E a verde, da
matriarca precoce, dama, lady da elite bandeirante.
Mas, se apressa quem julga decifrá-la somente por
suas referências cromáticas. Definitivamente, ela não
é uma campanha contra a fome gerada na esplêndida
proveta de uma aristocracia quatrocentona. Ou muito menos, mecenas temporã, enfastiada com o ócio.
Milú foge ao linear. O que a move nada tem do tradicional bom-mocismo, mas muito do despertar de uma
insatisfação com a dormência das elites nacionais.
Quem pensou em cinzas como moral e ética está mais
perto de compreender o anagrama. Não se iludam, o
vermelho e o azul de Milú revelam estado de alerta
máximo. Muita cinza está prestes a virar lava.
VAl, M!Lú, VAJ SERGAUCHE NA VIDA.
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''Refletindo sobre mim, agora percebo que participo de uma ci.
randa, de mãos dadas com o sublime e os dejetos, ambos filhos dos
mesmos pais: a capacidade do ser humano de se transcender e de se
amesquinhar. Pertencemos todos àquela espécie que é capaz de produzir oêxtase dos magrúficos instantâneos debeleza, sob minha vigilância como presidente do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e
ajustar-se a uma sociedade que transforma jovens, que também já
fomos, em detritos sociais, cuja expectativa de futuro está confinada
à Praça da Sé. Há algo de profundamente erradoem tudo isso, pois
sei, tendo as mãos ocupadas nas duas pontas, que o sublime e os
detritos são feitos da mesma argila original. Obelo é membro do
mesmo grupo de risco do mundo da violência e da AIDS."
"É um equívoco permanecer passiva frente ao que parece ser o
limite do possível. Esse negócio de "não tem mais jeito" não existe.
Por isso eu me rebelo diante do status quo. Não faço filantropia
como substitutivo de penitências religiosas por sentimento de culpa.
Não carrego culpas na consciência, mas imperativos de ação. Tenho
clara percepção de que uma das responsabilidades das elites- empresariais, politicas, intelectuais, artísticas-é pedagógica, demonstrando por palavras e atos oque sigrúfica ser um bom cidadão ou uma
boa cidadã. De onde irão as novas gerações retirar critérios para
distinguir ocerto do errado senão dos ideais da cultura cívica predominante? E quais são os ideais da cultura cívica brasileira contemporânea? Acompetição- o que é saudável- e o sucesso a qualquer
preço- o que não é. Não é suficiente, nem mesmo necessário, de
um ponto de vista social, amar opróximo; mas é absolutamente indispensável reconhecê-lo e tratá-lo como concidadão. No Brasil existem muitos circulas de amigos, várias cumplicidades corporativas e
também -por que a surpresa?-o avesso disso: as gangues de rua,
os "empreiteiros" da contravenção, as fraternidades promíscuas. Mas,
onde estão as cooperativas dos concidadãos, iguais, apesar das outras
diferenças? Asociedade brasileira está mobilizada para a predação
de todo tipo, mas é escandalosamente rudimentar em sua contribuição civilizatória. E isto tem jeito!"
"Exemplo de um absurdo nacional? Os governos, antigos, contemporâneos, federais, estaduais e municipais têmestado atentos às

aflições privadas: rentabilidade de investimentos (de quem investe),
taxa de poupança (dos que têm renda), flexibilização das relações de
trabalho (dos empregadores), circulação de automóveis, e por aí vai.
Mas são os cidadãos e cidadãs em cooperação voluntária que vêm
recuperando as condições sanitárias de áreas deterioradas, dando
condições profissionais de acesso ao mercado de trabalho a adolescentes desgarrados, organizaijjlo a segurança de bairros que viviam
custodiados por policia privada. Ou seja: no Brasil é fato corriqueiro e
que não escandaliza ninguém que opoder público cuide de assuntos
privados e que brasileiros e brasileiras comuns organizem mutirões
para produzir bens públicos!"
''Nossa tarefa é muito árdua. Temos limitada capacidade de inteiferir na produção do dejeto social e escassos recursos para reciclálos e transformá-los em concidadãos conscientes de seus direitos e
deveres cívicos. Resultado: há contínua superproduçãode excluídos,
rejeitados, baiTados, degradados e aumento desesperadamente lento em nossos meios para recuperá-los. Entre outras razões, porque
grande parte de nossa elite, de todas elas, está ocupada na adminis·
tração de um ócio sofisticado. Opatrimônio doMuseu de Arte Modei··
na de São Paulo, por exemplo, é, para os ociosos, item de roteiro
turístico espiritual. Para mim trata -se de gênero de primeira neces·
sidade à formação cívica de nossos concidadãos. Por isso estounessa
ciranda de mãos dadas com o sublime e o dejeto-fazemos todos
parte do DNA da civilização brasileira atual."
"Pena sermos poucos, e pena ainda maior que existammuitos,
de boa vontade, que simplesmente não sabem o que fazer. Enào
sabem porque, salvo.exceções, ocomportamento de nossas elites nào
é algo a ser imitado, nem contamos com grandes pedagogos éticos
em abundância. Quem seria capaz, hoje, de pronunciar os discursoo
à nação brasileira de que caiecemos? Onde estãoos filósofos a tecer
os ideais de nossa cultura e civilização? Por que não se alteram as
coisas e passamos a criar mais sublime e menos dejeto?"
''De qualquer modo, que fique claro uma coisa: eu não vou espe·
rar por ninguém, privado ou público. Se há muito por fazer, que seja,
esse será meu imperativo de consciência, pois é a ela que obedeço
em meus mandamentos de cidadã."•
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Na microbiologia do mercado de capitais, o acionista minoritário pessoa física involuiu, tornou-se
unicelular, difuso, sem representação própria. Esse ser protozoário seria o estágio final de um processo
de mutação, que transformou um espécime catalisador das mais elevadas aspirações democratização da propriedade e da decisão-Oe-'investimento, distribuição de renda e pulverização do capital - num organismo sem identidade. O jurista José Luiz Bulhões Pedreira, co-autor da
Lei das Sociedades Anônimas, juntamente com o advogado Alfredo Lamy, concorda com a veracidade de várias dessas premissas, e é ainda mais cáustico na interpretação do lugar reservado ao
minoritário pela História. Ele discorda, contudo, da idéia de que o pequeno acionista sofreu uma
disfunção e não cumpre em mais nada o papel idealizado por boa parte dos pensadores liberais ao seu ver românticos à moda antiga. Prefere pensar como Lorde Keynes: "A realidade muda, eu
mudo." Na sua opinião, o espécime foi preservado em sua função precípua de capitalizar a empresa privada agregando-se a um -animal metazoário, os grandes investidores institucionais. O pensamento de Bulhões Pedreira é seco como um dry martini. Fica difícil sorrir depois.
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Aorigem dessa confusão vem de um conceito anterior de sociedade
anônimaqueenxergavaomercadoromoumademocraciapolitica. Uma
animal em extinção. Grosso modo falando, rontam-se a dedos as pes- sociedade anônima não é, nem tem o mesmo objetivo, de uma sociedasoas fisicas que vão a uma assembléia de acionistas. Pensando bem, o de politica. Sàoronstruções diferentffi, romfinalidades diferentes. Quem
acionista minorit.ário, no seu sentido tradicional, foi uma ronstrução de vai para uma S/A tem como objetivo ganhar dinheiro. Alfredo Lamy
época. Com o tempo, ele foi deixando de ter a capacidade necessária costumava dizer, citando um jurista italiano, que uma assembléia de
para arompanhar uma assembléia. Quem tem as rondições e a disposi- uma rompanhia aberta é Ulll'1 reunião de saros de dinheiro. As idéias
ção para acompanhar e administrar de perto oinvestimento pulveriza- de utilização do mercado de capitais como um instrumento de distrido em ações de diversas e cada vez mais complexas corporações? So- buição de renda - através da complementação dos salários-de pulmente as estruturas profissionais, que surgiramjustamente para pre- verização das decisões de investimento e redução do conflito entre caencher essa lacuna. Afalta de instrumental técnico para identificar e pital e trabalho são idealizadas, idílicas, e fogem tanto da realidade
conhecer o potencial das empresas, em escala cada vez mais crescen- como oideal caminha paralelo ao real. Essas teses eram encampadas,
te, por outro lado, foi fragilizando o minorit.ário tradicional. Opequeno por exemplo, pelo professor Octávio Gouvêa de Bulhões, mestre de roacionista, na esmagadora maioria dos casos, compra os titulos de uma dos nós, mas que tinha concepções extremamente românticas em reladeterminada companhia fundada em sua intuição ou nos dizeres de ção ao papel do mercado de ações. É provável que o professor Bulhões
terceiros que, igualmente, imaginam fazer um bom negócio. Quando pensasse, hoje, diferente.
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
COM O SURG IME KTO DO S INVESTIDORE S INSTITUCIONAIS, NO{!Parição dos investidores institucionais, a ordem dos fatores se alterou. Os minoritários passam a integrar um organismo mtdticelular, toriamente os fundos de pensão, uma nova interpretação lúdica, rocomposto por milhares de pequenos acionistas, portanto, com muito mântica, das transformações do mercado de capitais assumiu olugar
maior poder de fogo. Éodísticodequea união faz a força. Os minorit.ários da versão heróica do minoritário. As fundações de seguridade seriam
se tomaram microminoritários mas, paradoxalmente, com maiorca- a forma mais avançada da classe trabalhadora conquistar seu qui·
nhào na propriedade privada. Alguns enxergaram no
novo instrumento um processo irreversível de pulv~
do um Jurista ital .an , que um rizaçào da propriedade, que desaguaria conformeoo
assembléia de uma companhia abert dizeres de Peter Drucker, numa espécie de "sncialis·
sacts de dl;nbelro mo invisível".Aclasse trabalhadora, através dosfun·
pacidade de interferência junto ao dono da empresa. Esse novoorga- 1 dos, deteria ocontrole da grande maioria das empresas. Oque ocor·
nismo é quem assume a dificil missão de fiscalizar as decisões do acio- reu não foi bem isso. Os fundos de pensão, assim como todos os d~
nista controlador da empresa. E vamos ser realistas: para conhecer a mais investimentos coletivos voluntários, se multiplicaram, oornan·
saúde financeira de uma empresa não é necessária a liturgia decom- 1 do-se o estuário natural para os pequenos investidores pessoa fisica.
parecimento às assembléias. No princípio do século, na Europa, che- Mas, as empresas, ao contrário das diversas profecias, continuaram
gou-sea pensarem tornarobrigallíriaa presença do acionista minorit.ário 1 renitentes em ter sócios. E o avanço representado pela criação dos
nas reuniões. Aidéia não foi adiante porque os investidores preferi- fundos de investimento, por sua vez, engendrou novos problemas.
riam em muitos casos se desfazer de suas participações a conviver com As novas estruturas profissionais, a quem cabe a administração efi·
a compulsoriedade. Na Itália, surgiu a proposta de dar um prêmio a : ciente do dinheiro do acionista minorit.ário e, conseqüentemente, sua
quem comparecesse às reuniões. Não vingou. Até porque, a função de representação junto aos acionistas controladores das empresa~ r~
representação não é fundamental à existência do mercado de valores ram reproduzindo, em proporção diferenciada, alguns dos problemas
mobiliários. Quando se diz que opequeno acionista está numa trajetó- que o minoritário tinha enquanto acionista pessoa fisica. Os fundos.
ria politicamente incorreta, na contramão do multiculturalismo que portanto, foram criados para defenderem os pequenos acionistas
tem ampliado a capacidade de ressonância e participação das minorias, pessoa fisica, que se tomaram microminoritários dentro dos grande;
eu acho que, mais uma vez, está se misturando categorias diferentes. mosaicos. Agora, a defesa dos microminoritários da excessiva au·

o ACIONISTA MINORITÁRIO, EM SEU CONCEITO CLÁSS ICO, EUM

MUTAÇÕES GENETICAMENTE
INCORRETAS
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Vale do Rio Doce

DON'T WORRY. ·BE HAPPY.

Sul América Seguros.
Pra você, que acha que
se r feliz é a coisa mais
importante da vida.

SUL AMERICA
SEGUROS

http ://www.sulamerica .com.br
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tonomia, 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 balanços das empresas. Mas, eu insisto que apesar de relevante, a discussão sobre o tamanho, porte ou representação do acionista vem em segundo plano. Ofundamental para o bom funcionamento do mercado é, antes de mais nada, preservar a empresa. Éo
mais relevante para todas as sociedades. Aempresa precisa dispor
dessa fonte de financiamento de recursos para levar adiante uma
boa idéia. Se a empresa é composta por acionistas pulverizados, ou
concentrados em fundos, são variáveis que não afetam obom funcionamento do negócio.

visa ao lucro, e compra e vende ações sem restrições, a não ser as do
mercado. Ovoto 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 Vaiores sobre a
questão das preferenciais. Esses teóricos, mais in~ressados nos aspectos estéticos das construções ideais do que na realidade do funcionamento da economia, igno,;am a essência do direito societário, em
que se definem os pontos básicos de toda sociedade mercantil: coparticipação nos lucros e prejtÚzos 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 osócio de indús·
tria. 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 ofato notório de que em toda a
companhia aberta há duas espécies irredutíveis de acionistas: oempresário-empreendedor, que cria e expande a empresa, a ela se dedi·
ca permanente e profissionalmente, vive todos seus problemas ese
ELO PERDIDO
realiza nessa atividade; e oinvestidor de mercado, que objetiva, tãoÉ PRECISO SABER O QUE É MAI S EFIC IENTE PARA O MERCADO somente, a mera aplicação de capital.
DE capitais- e não tanto o que é bom ou ruim. Éirrealista, obserUma das idéias que o professor Octávio Gouvêa de Bulhôes espo'vando-se a dimensão da esmagadora maioria das empresas brasilei- sou foi a utilização do mercado acionário como mecanismo de distriras, projetar uma companhia sem dono, sema figura do acionista buição de renda ou instrumento de políticas compensatórias, através
controlador. Nos anos 70, houve uma polêmica enorme entre as bol- de incentivos fiscais à subscrição de ações. A prática mostrou
sas de valores e os controladores devido às ações preferenciais (sem que quem recebe aquilo que não foi esforço de poupança, vende
direito a voto). No mundo ideal dos corretores, a sociedade anônima tudo na primeira oportunidade. Omelhor exemplo ocorre com as a\i>es
seria anônima mesmo, não teria dono, Assim, as ações seriamnego· da Telebrás, dadas como garantia aos donos de linhas telefônicas
ciadas com maior velocidade e os corretores ganhariam boas com is· convencionais. Na primeira chance, esses papéis são negociados.
sões na compra e venda dos papéis. Há muita desinformação sobre as Pensou-se, no passado, em períodos em que os salários eram inde·
ações preferenciais. Os Estados Unidos representavam uma espécie xados e ogoverno aplicava um redutor nos índices de correção, na
de guardião das teses defensoras das ações ordinárias, pois recusa· complementaçãocompulsó~a através da cessão de ações. Primeira·
vam-se a negociar, em bolsas, as ações preferenciais, sem direito a mente, oempresário seria afetado em seu direito. Em segundo lu·
gar, oefeito seria o mesmo de dar ao sujeito queest.i
r eal
com fome algo gratuito. Ocaminho natural seria ele
esmagadora mai
em
s brasi vender obem recebido. Isso ocorreu muito com os prolelras, proletar u companhia sem dono jetos habitacionais da Caixa Econômica para a popula·
fiU
e n s a con oi dor çãode baixa renda. Vários pedaços do imóvel,como as
voto. Era uma época romântica. Isso acabou quando a Ford fez uma torneiras, eram vendidos para aqtÚsição de comida.
grande emissão de ações e a Bolsa de Nova Iorque foi obrigada a
Há também dois outros mitos bastante difundidos, masqueestAo
listar as preferenciais. Todas as ações de empresas brasileirasql!e seesmaecendocomotempo. Umdelesenvolveabandeiradaau~
estão sendo negociadas no exterior- as chamadas ADRs- são pa- das empresas, levantada pelos socialistas, que preconizava ocontrole
péis que não dão direito a voto. Até a França acabou com essa mística da propriedade e da gestão pelos funcionários. Aidéia era de que a
conferida à ação ordinária, ao admitir, em 1978, a ação preferencial pulverização da propriedade junto àclasse trabalhadora, reduziria o
sem voto, no que foi seguida, pouco depois, pela Itália. Oinvestidor atrito entre capital e trabalho, na medida em que se misturariam(ll
ingressa na companhia que escolhe, dela sai quando quer ou pode, papéis. Algo na linha do patrão-empregado ou empregado-patrànO
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resultado foi um desastre sob oponto de vista da eficiência econômica. mercado investidores em ações com oobjetivo de auferir renda atraEm Portugal, esse modelo foi adotado e, no final das contas, muitas vés de dividendos. Aquase totalidade dos compradores de ações deempresas estavam quebradas. Lá, os supermercados, por decisão dos sempenham a função de especuladores.
próprios funcionários· administradores, eram fechados muito cedo no
De todo modo, é preciso olhar os fatos friamente e ver de que modo
fim de semana. Em um ano, estavam todos quebrados. Milhares de podem ser encontrados mecanismos para corrigirem as distorções.
funcionários pediram. encarecidamente, oretomo ao
regime patronal anterior. Ooutro mito está relaciona·
o porque o cus
do com o conceito de que todos nós somos bons
Aceita
o s6clo por ue
adminstradores e basta ter ocapital para fundar uma
empresa. Aadministração nãoé encarada como uma
forma de arte, oque é um grande equivoco. Como transformar oem· Evidentemente, é muito mais fácil um órgão público fiscalizar dois mil
pregado em um empresário? Afunção de wn empresário é atuar como intermediá1ios de mercado do que 10 milhões de investidores. Aconum grande jogador: caso não tenha disposição para aceitar orisco, não centração, portanto, é benéfica para o Estado e facilita a fiscalização.
vai progredir no negócio. Éuma figura diferente. Não se trata de uma que é uma missão difícil. Com a criação da Comissão de Valores Mobidiscussão ética. Nw1ca ninguém ouviu fiilar de empresa que nascesse liários (CVM), na década de 70. houve uma melhoria grande na ativiespontaneamente pela reunião de investidores do mercadoe adminis· dade das empresas, contribuindo para a moralização das relações com
tradores profissionais. sem um ou alguns líderes que desempenhas- oacionista. Houve pouca evolução, isto sim, na área de mercado e na
sem a função do empreendedor.
administração de recursos de terceiros. Agora, ocomportamento do
controlador de uma companhia aberta melhorou bastante.AntigamenCAPITAL NÃO É GREGÁRIO
te. como não havia fiscalização. ocontrolador fazia as maiores loucuras.
TEORICMIENTE, E DESE.JAVEI. A EXISTENCIA DO PEQUENO ACIO- Hoje fica mais difícil. porque existem a CVM e o auditor. Qualquer
nista individual. Éo mundo perfeito. Na prática, a realidade é bem empresário sabe que há limites bem definidos e as coisas grosseiras
diferente e esse acionista perde a eficácia dentro do processo. Não se não são mais feitas. Não é por outra razão que a maior parte das emtrata de achar isso bom ou mau. é a realidade. Não é oque eu gosta- presas-conforme pesquisa realizada recentemente- prefere não,
ria que fosse. é oque é. Eclaro que não acho isso bom. Élógico que os abrir capital devido às novas obrigações exigidas pela lei. As empresas
administradores profissionais dos fundos têm melhores condições de só abrem ocapital quando não conseguem. com os seus próprios meios,
exercer a tarefa de proteção dos interesses dos minoritários e fiscali· os recursos necessários para a expansão. Éuma decisão tomada quase
zaroscontroladores das empresas. Isso. contudo, não é uma solução sempre pela necessidade. e não uma concepção filosófica. Oempresáfinal. definitiva. porque entram a questão de performance e fiscaliza- rio prefere viver sem sócio, até mesmo dentro de uma companhia feção do desempenho. Infelizmente-e ate mesmo nos Estados Unidos chada. Henry Ford costumava dizer que os acionistas são leões e. ou- esses administradores vêm perdendo eficiencia. Isso porque a tras vezes, cordeiros. Mas sempre agem como anin1ais. Aempresa não
finalidade dos mercados financeiros é a de ganhar dmheiro rapida- abre ocapital por prazer. até mesmo porque ocusto é alto. Aceita o
mente. Todo mundo quer ficar milionário da noite para o dia. com- socio porque quem pára de expandir, mone. Éum processo permanenprando ou revendendo ações. O resultado prático é que não há no te, oque toma a VJda deempresario uma tarefa das mais árduas.•
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OPHOBI.Ell.I, \E>TF (' WI, F qn m:L .1111m Oun:m.1 \t:l( SIHF qn:
seu objeto de desejo é baixinha, oxigenada, já velhusca, cantando em
língua que ele não conhece uma música que ninguém agüenta ouvir
nem cinco minutos. Mas, então, como é que essa quase clone consegue
se converter em musa de um cantador nordestino? Eis a questão.
Brn-v1sro. \1'\I ·()\ossos Ll\Tl(lOIU·s .<.\o nr:sn\1r11um Ili· ll
poder imenso dos meios de comunicação social. Todas as noites, por
exemplo, cinderelasdesubúrbiosonham secretamente, emseusquar·
tos humildes, com príncipes encantados em que se convertem os galãs
da novela das oito, tão próximos e tão inatingíveis, por quem se apaixonam perdidamente; pobres meninas, condenadas a viver vidas paralelas, como se a miséria de suas existências exigísse ocontraponto de
um "Eldoradd' aquesechegaapenasapertandoum botão de televisão.
Sonhos que, bem-visto, nem mais são só privilégío dos nossos jovens;
porque, ao lado de oorpos ensolarados e musculosos, as novelas exibem
ao menos um galã de meia -idade, pronto para arrebatar oooração de
donas-de-oisa aoostumadas ao fogão e à rudeza da sobrevivência; como
também freqüentemente ofertam romances tardios, outonais, para
quem já perdeu quase todas as esperanças. Sem oontar que essa gente
<;empre fuma cigarros Marlboro, e faz poupança azul na Caixa, e toma
Todynho, e usa bronzeador Tropicaliente. Tudo emcores, de graça, e
adequadamente posto na sala de visita de nossas casas, produzindo o
que François Brune chama de "mercantilização do imaginário".
ÉQUE, NO FUNDO, SOMOS UM PAÍS DESESTRUTURADO, UM BRA·
SIL POR DENTRO DE OUTRO BRASIL, OBRASIL DOS INCLUÍDOS EOBRASIL
DOS EXCLUÍDOS, OBRASIL DOS PARABÓLICOS E OBRASIL DOS META·
BÓUCOS. Em que deficientes estruturas sociais-de saúde, educa·
ção, habitação popular-convivem com a alta sofisticação das inovações tecnológicas nem sempre vocacionadas para melhorar a qualidade
de nossas estruturas sociais, diminuindo as diferenças que separam os
dois Brasis. Ao oontrário, oom freqüência tendendo a aprofundar essas
diferenças. Confirmando que estamos marchando em direção do que
KenAulettadenomina "Videodemocracia".
F.-11.r.1,110
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mente democrátioo, por nos ofertar informações, também nos converte
em reféns desprotegidos de um tribunal onisciente e onipotente, no
qual não temos direito a nenhuma defesa. Porque todos sabemos que,
por carência de tempo no fechamento da edição, pela competição pelo
furo ou como decorrência de razões politicas e econômicas por trásüa
notícia temos fatos freqüentemente deturpados por interesses nem sempre muito democráticos.
Amll1 o Co":RF~'"' N.1no,.11. Dmm. 1.11.1 '01·.1 Lc:1 DE ll1PRE\>.1.
Já não era sem tempo. Conheço as Leis de Imprensa -algumas deze·
nas-dos países que nos são culturalmente próximos e posso afirmar,
100

ERRATA

sem hesitação, que a nossa éa pior delas. Mas, apesar disso, nosso
projeto se arrasta desde 1991; e os argumentos utilizados no grande
arco dos "contras" vão mudando-é suficiente um Código Penal, não
precisamos de mais que uma lei para odireito de resposta, oprojeto é
corporativo. Só não muda a vontade de deixar tudo oomo está. Sem que
essa gente nem perceba-ou, oque é pior, percebendo-que nada
nesse caso pode ser pior que não mudar.
On1"4':1' Fl\11 nr ·sr s .11H;n11sros Foi 11 ni-: "' ' , 1 •1u
tável Manifesto que ANJ, ANER, ABERTe ABI fizeram publicar em
todos os jornais e revistas do Brasil, em fins do ano passado.Deixando
um gosto amargo de frustração. Porque essas entidades poderiam ter
aproveitado a oportunidade para referir as muitas conquistas do projeto; entre outras a extensão da exceção da verdade a todasas situa\'ÕeS,
a identificação da publicidade, a pena moral obrigando o veículo de
oomunicação a noticiar asoondenações quevenham a sofrer, a idéia de
que oonflitos entre a liberdade de informação e direitos da personalidade são resolvidos em favor do sentido públioo da informação, um sistema eficiente de direito de resposta. Mas preferiram, ao invés, denunciar oprojeto como a "maior ameaça que a livre circulação de idéias e
informação sofre desde oregime militar''. Sem nem perceber que es·
sas inovações não dizem oque eles dizem que dizem. Assim é que:
"'\o l'EH\llTlk .\ ..\l'Rl:F:\S.\O llf.• 101(\ \JS E RFl"ISI IS (o PJ!O.n:rol
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RETIRA DO LEITOR O DIREITO DE SER INFORMADO", SEGUNDO O

MANIFESTO. ÜCORRE QUE QUEM PERMITE ESSAS APREENSÕES ÉA
LEI EM VIGOR-CONTRA AQUAL CURIOSAMENTE NADA SE RECl.I·

MA; ENQUANTO O PROJo'TO, DIZ EXATAMENTE O CONTRÁRIO, "ART. 2°. É
VEDADA AAPREENSÃO DE JORNAL OU REVISTA".

'!'•· 1xi 1 ·, rma1'. 1nrr., SA' nm:xn\ 10 -o E, IJ"LTO l'A CR ·
ça e do Adolescente, que veda a divulgação de documento policial ou
administrativo relativo "a criança ou adolescente a que se atribua aro
infracional'', indicando que "se ofato for praticado por órgão da impren·
sa, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publica·
ção" (art. 247, §2"). Uma lei de 1990, genericamente saudada desde
então oomo um relevante avanço democrático pelos mesmos meioo de
oomunicação que, em razão do desamor ao projeto,criticam a Lei. Agora
"A l'ROl'OST.\ DE \ll'l.T.\."i ('O'.\Tll\ ./OH\. ~usT.\." ' \RL.\ DE

2

TA AAUlOCENSURA NAS REDAÇÕES", SEGUNDO O MANIFESTO.

Só QUE O PROJETO, NESSE PONTO, APENAS SUBSTITUI APENA
DE PRISÃO DA LEGISLAÇÃO ATUAL, DE ATÉ 10 ANOS (ART. 18D.\

LEI 5.250/67)-ESTA SIM, UMA AMEAÇA INTOLERÁVEL À LIBERDADE DE
JNFOR~l•R -

POR PRESTAÇAü DE SERVIÇOS Ã COMUNIDADE E MULTA

PECUNL.\RJA "QUE NÃO CAUSE AO CONDENADO ESUA FAMÍLIA PRIVAÇóF.S'
(ART. 9", § 3°). CHEGANDO AO ANUNCIADO (NO MANIFESTO) LIMITE DE 100
MIL REAIS APENAS "SE O JUIZ VERIFICAR QUE A SANÇÃO MÁXl~IA RF.'lULT.\

lmage Bank/Todd Davidson
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PREFEITURA
CIDADE
MARAVILHOSA
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INEFICAZ, DIANTE DO PODER ECONÓMICO DO RÉJÍ' (ART. 9', § 2'). SEM QUE
SE PERCEBACOMO ESSAS PENAS ALTERNATIVAS,

EVIDENTEl1E~"fE

MAIS ADE·

QUADAS A DELITOS DE OPINIÃO, PODEM NOS DEVOLVER A "MUSA DA
AUTOCENSURA", COllO A EI.A SE REFERLA GEORGE STEINER; OU PODEll RE·
PRESENT..\R 1 PARA OJORNALISTA, UMA AMF.AÇA MAIOR QUE A PRÓPRIA PENA

DE PR ISÃO QUE SE PR b"fEND E ABOLIR .

3

"Ü PRO.JETO NAO LJ)l!TA AS INDE\11,\ÇÓES Fl\ANCEIRAS POR
CALUNLAS, INJURIA E DIFklIAÇAO ... O QUE INTIMIDAllA OS VEI·
CULOS DE COMUN ICAÇÃO NA SUA MISSÃO DE MANTER O BRASIL
INFORlLADO", SEGUNDO O MANIFESTO. Ü PllOBLE~~I, NA DEFE·

SA DESSA TESE, É QUE O LIM ITE AS INDEN IZAÇÓES PRb'TENDIDO PELAS EM ·
PRESAS DE CO)IUNICAÇÁO NAo EX ISTE El l NENHUMA LEI DE IMPRENSA DE
NENHUM PAIS DO PJ,\NETA. FALTANDO EXPLICAR COlIO UMA REGRA GENE ·
RICkllENTE OBSERVADA POB TODOS OS PAÍSES DEllOCRÁTICOS, E QUE NAO
.~llf:AÇA DEMOCllACIA NENHUUA, VAI CONSEGUÍR .~ll f:AÇAR PRECIS....llENTE A

DEMOCllACIA BRASILEllvl.

Nos EUAA )Ji:DIA DESSAS INDENI7.AÇÕES FICA NA F.-llXA DOS 100/200
mil reais, embora emcasos esptrificos poosam ir além, como em Lronard
Ross x New York Times, Richard Sprague x Philadelphia lnquier ou
Money Management xWall StreetJournal. Na França raramente pas·
samdos 20 mil reais, excepcionalmente vão a 60. Na Inglaterra a úni·
ca indeniwção conseguida por Lady Di foi de 1. 7 milhão de reais. que o
The Sun pagou semreclamar; eocorreu apenas porque opaparazzo a
fotografou emrecinto privado. uma academia de ginástica. Sem que a
foto revelasse nada demais; salvo as primeiras rugas ecelulites, testemunhas mudas da tragédia quotidiana do inexorável passar do tempo.
A REGRA, EM TODO CANTO, É A INDENIZAÇÃO NÃO TER NENHUM

pode confortavelmente pagar. Um motorista de táxi que bate na
Mercedes de um diretor da Fiesp responde por todo oconserto, independentemente de seu valor. Socialmente justo ou injusto, pouco im·
porta. Éassim emtodos os países do mundo. Aprópria Suprema Corte
americana recusou, pouco tempo atrás, a fixação de limites a essas
,.in<li!nizações; e não mereceu críticas como a que agora se escreve, de
que a democracia americana estaria ameaçada.
Srn co~T.IR QCE E"E UlIITF. s.io E.XI»"flA rn NO>:i.A A.\TERIOR LEI DE
Imprensa, de 1953; como não existe em Lei de Imprensa nenhuma.
Engraçado é que. quando tratam do tema, essas leis sinalizam precisa·
mente emsentido contrário, adensando as responsabilidades da im·
prensa. Como na Espanha (Lei 14, de 1966) onde respondem não apenas jornalistas e empresas de comunicação, mas também seus administradores, "salvo se manifestarem oposição formal à notícia"(art. 65).
Sem que também a democracia espanhola esteja correndo qualquer
risco. Cabendo agora aos defensores dessa exótica tese dos "limites ".
tão agradável aos ouvidos dos proptietários dos meios de comunicação,
explicar como a indenização integral por danos (inclusive morais) causados pela notícia pode ameaçar a democracia brasileira; quando não
ameaça nenhuma outra democracia do planeta.
Ell RESUlIO, O PRO,JETO E IMPORTANTE PARA O PAÍS PRECISAMENTE

por conta das razões (entre muitas outras) pelas quais é criticado. É
importante porque proíbe a apreensão dejornais. É importante porque
elimina a pena de prisão para delitos de opinião. Eé importante porque
segue a tendência de todas as legislações de imprensa no mundo, estabelecendo relações democráticas entre direitos dos cidadãos e liberda ·
de de informação
CLlllO QUF. llUITA GF.~TE BOA, SOBRETUDO POR DESCONHECER.\ F.XPE·

LIMITE; ENQUANTO NO BRASIL, PARA ESSA GENTE, ISSO SERIA UMA
AMEAÇA À PRÓPRIA LIBERDADE OE IMPRENSA. SÓ MESMO RINDO.
PIOR É QCE o BOll PROJETO DO DEP. WII.)IAR ROCHA ACABOL TENDO

oacréscimo de estranha cláusula de limitação na indeniwção, que de·
verá levar em conta a "capacidade financeira do ofensor, respeitada
sua solvabilidade" (art. 6", !). Sagrando um passaporte para a impunidade não apenas de jornais pouco "salváveis", que simplesmente nunca
responderão por indenização nenhuma (dado que nenhuma seria suportável. qualquer que fosse seu valor), mas sobretudo das grandes
corporações de comunicação, que de bom-gr\l.do aceitarão um preço cômodo para poder dizer o que não deveriam.Sem contar que, em alguns
casos. essa conta seria mesmo dificil de ser feita -quanto vale. por
exemplo. eleger um presidente da República?
Ull l'h.AL\'.IE~TO >ERIO SOBRE o rrn .• , POR TCDO

'"º· DEl'f: COllE·

çar afirmando que na indenização-qualquer indenização. inclusive
por danos morais- a referência ésempre oofendido, nunca oofensor.
Équantofoioprejuízoinjustamentesofrido,nãoquantoseucausador

riência internacional, considera que uma imprensa democrática se resume apenas a uma ampla liberdade de informar. Aesses se diga,
como Chesterton, que "o mais terrível do erro é que ele tem heróis sinceros": e também se diga que uma imprensa verdadeiramente democrática deve ternão apenas a mais ampla liberdade de informar, como
também a mais ampla responsabilidade no exercício dessa liberdade.
DANDO os TRAMm:s POR FINDOS. F. CO)IÜ COMF.Çru\108 ESSAS LINHAS

com palavras de um cantador, despeço-me lembrando ogrande Heleno
Pinto. de Monteirc, que quando quiseram sua opinião sobre a impren·
sa. respondeu na hora: "Ela fez, eu também fuJEu também fiz, ela fez)
Fizemos os dois de uma vez/Eu não digo, ela não diz/Por certo ela não
qui&'Dar ao mundoconhecer/Eu também não vou dizer/O que aconteceu comigo/Ela não diz, eu não digo)Quem é que pode saber?" •
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O mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso tem sido formemente dedicados à defesa de um Brasil arcaico, agrário, vetando
marcado por acontecimentos de grande relevância hisrorica. lnflação qualquer tentativa de desenvolvimenro econômico esocial.
baixa, reformas constitucionais que alteram o marco legal da ordem
Não surpreende, portanro, que um dos aivos preferenciais do perieconômica, da previdência e da administração pública, e a aprovação odo auroritário tenha sido o Congresso Nacional, suas prerrogativas e
da emenda da reeleição são alguns dos exemplos mais significativos. lideranças. Ébom lembrar, não obstante, que durante o periodo de 46
Se os efeitos de médio e longo praws dessas mudanças serão de rodo ou a 64 foi o Legislativo o principal centro de iniciativa legal: 57,2%dos
parcialmente benéficos só mesmo o futuro dirá. Entretanro,alterações projetos que se rornaram lei ôveram origem nesta instituição. Isro não
menos evidentes ocorreram na política brasileira desde o início do go- quer dizer que o Poder Executivo, à época, não exercia influência sigverno FHC, as quais, embora pouco percebidas, têm produzido impacro nificativa no que tange à dinâmica legislativa. Pelo contrário, pode-se
positivo sobre a vida social. Trata-se da lenta, gradual e continua recu- dizer que os dois Poderes compartilhavam a agenda pública do Brasil
peração da capacidade de legislar de deputados e senadores mesmo pré 64: 43% das leis produzidas no periodoo foram por iniciativa dos
sem possuirem postos de liderança ou posição de destaque. Se de 1989, presidentes. Entretanro, parcela considerável dos projetos enviados pelo
primeira sessão legislativa sob a Constituição de 1988, a 1994 o Execu- Executivo sofreram modificações ao longo de sua tramitação,cujo teor
tivodeu início a 85% das leis aprovadas, no triênio 1995196197,deputa· levava em alguns casos os lideres do governo na Câmara a rejeitá·los
dos e senadores foram individualmente responsâveis por 54,5% delas. em plenârio: de 126 projetos de origem no Executivo submetidos à vo
Ou seja: neste último triênio assiste-se a uma reversão de tendência, lação nominal, apenas 41 receberam o sim do líder do governo.
anunciada desde 1993, quando oLegislativo ultrapassa opatamar de
Quadro inteiramente diverso emerge ao observarmos oque aconte20% no qual fora mantido durante o periodo auroritário. Aorigem do ce ao longo do periodoauroritário, e mesmo com a redemocratização, pelo
fenômenoédificil de precisar, nem é meu objetivo buscá-lo. De imedi· menos até ogoverno FHC. De 1965 até 1985, data de inauguração da
1ova República, a produção legislativa de deputados individuais nunca
./!lo, pode-se descartar que seja fruro do desígnio de qualquer agente
político, muiro menos de um programa de governo. Importante saber, chega a 20%, sendo que em várias sessões este valor não passa dos 5%no entanro, por que devemos comemorar oevenro.
periodosMédici e Figueiredo. Aredemocratização ea nova Cartaconstitu·

"TRATA-SE DA LENTA, GRADUAL E CONTINUA RECUPERAÇÃO
DA CAPACIDADE DE LEGISLAR DE DEPUTADOS E SENADORES MESMO
SEM POSSUÍREM POSTOS DE LIDERANÇA OU POSIÇÃO DE DESTAQUE"
OPoder Legislativo no Brasil é uma instituição impopular. Severa- cional nãoalteramemquasenadaopoderrelativodoLegislativoemaprr>
mente criticada pela imprensa e grupos formadores de opinião, é extre- var leis: de 1985 a 1988, os legisladoresrontinuam a responder pormeoo;
mamente mal vista também pela população em geral, aquela que, por de 20% das leis aprovadas. Da 1989 a 1994,finalmente, por apenas 15º1•
dificuldades em obter informação, roma-se presa fácil da mera repetição
Ataxa de aprovação dos projetos presidenciais é também significati·
das notícias e do tamanho das manchetes de jornais e revistas. Mas a vamente distinta da do periodo 4&'64. Ao longo do periodo militar oinsdesconfiança que paira sobre oCongresso não nasoecom a Nova Repúbli· trumento do decreto-lei com decurso de prazo garantia automatiramente
ca, e sua peculiar política de distribuição de rádios e tevês, nem com as a aprovação da agenda do Executivo. Com a Constituição de 88, criam·se
recentes dificuldades em aprovar reformas constitucionais de maior im· , vários instrumentos de controle do processo legislativo para beneficio da
pacro distributivo, como as da previdência e a administrativa. Avisão ! agenda presidencial, cujo impacro se manifesta na impressionante taxa
pouco lisonjeira sobre o Legislativo brasileiro era evidente ao final do de suoesso do Executivo no plenário da Câmara dos Deputados: nos três
periodo democrático de 194&'1964. Às vesperas do golpe militar, a ativi· i~governos que antecedem FH C, em 180 votações nominais o Executim
dade de nossos legisladores foi vista ora como fonte incontrolável e in1is· perde apenas 18 vezes, sendo 14 delas durante ogoverno Collor.
ponsâvel de ampliação do gasro público,ora como obstáculo às reformas
As modificações introduzidas na Constituição de 88 vis-à·vis a Car·
sociais mais urgentes. Àdireita do espectro ideológico,os congressistas ta de 46, e que inflacionam opapel do Executivo, decorrem, na verda·
pareciam irremediáveis "correrores'', cuja atividade resumia-se a trans· de, dos preconceiros à esquerda e à direita sobre a natureza do traba·
ferir recursos públicos para beneficio de suas clientelas. Na visão da lho de nossos legisladores. Àconta da primeira pode-se creditar a)o
esquerda, nossos deputados e senadores não passa~am de agentes uni- instituto da medida provisória, que permite ao Executivo baixar nor·
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mas com força de lei antes de qualquerpronunciamentodoLegislativo;
b) a capacidade unilateral do presidente de pedir urgência para seus
projetos; e, c) a prioridade garantida regi mentalmente a projetos de
origem no Executivo quando da formulação da pauta de votação da Câmara, Senado e Congresso. Estes mecanismos têm origem evidente na
tendência da esquerda brasileira a ver nossos legisladores como obstáculos de modernizar nossa econo1nia e sociedade patrocinadas por governos reformistas. Odébito da segunda não é menor: a) o monopólio
de emissão em matéria financeira garantida ao Executivo; e, b) a proibição de que deputados e senadores possam desfrutar dos saldos orçamentários. Por intermédio destas proibições, a direita emplaca a iJnagemde que os congressistas brasileiros não passam de clientelistas,
predadores e gastadores irresponsáveis. Teses escritas, vendidas e
ca1imbadas em nossas instituições. Oque se perde com isso?
Seria pretensioso tentar definir alguni indicador capaz de medir os
custos sociais da concentração do poder decisório em mãos do Poder
Executivo. Contudo, é perfeitamente possível entrever a natureza da
agencia pública anulada pela supremacia deste P-oder sobre os legisladores. inclusive os membros do chamado "baixo clero". Uma rápida
incursão pela experiência internacional pode ilustrar oponto.
Alterações nas regras cio processo legislativo ocorreram em outras
paites do mundo em diversos momentos da História. Apassagem da IV

dor. Pela mesma razão, ilustra com nitidez oproblema da agenda que
se perde em nome da eficiência. Em meados do século passado, oprocedimento de formulação da pauta de votações do Parlamento britânico
foi paulatinamente modificado no sentido de ampliar otempo de plenário dedicado aos projetos do governo, em prejww das proposições dos
bãchbenchers, uma espécie de "baixo clero" inglês. Estas propostas
eram vistas como de alcance estritamente local e clientelista, em
contraposição à agenda governamentfü, voltada sobretudo para as
gravíssimas questões nacionais surgidas com a industrialização. Podese dizer que, desde então, a agenda do Executivo tornou-se, ademais
de predominante, de natureza eminentemente financeira e administrativa. OExecutivo, responsável pelo desempenho da economia como
um todo, passou a enfatizar unicamente as questões que, em tese,
afetariam o desempenho econômico agregado. Ficou míope, em
contrapartida, para ocotidiano do cidadão comum, alimento do conflito
social em sociedades complexas. Manifestação clara deste ponto surge
com a História inglesa mais recente.
Ao longo das décadas dos sessenta e dos setenta deste século, o
Parlamento deu 01igem a uma série de leis atentas às aflições contemporâneas: permissão do aborto, proibição da pena de morte, divórcio,
regulamentação da divulgação de material pornográfico, entre outras.
Exibiam, em comum, as seguintes características: a) foram propostas

"A DIREITA EMPLACA A IMAGEM DE QUE OS CONGRESSISTAS
NÃO PASSAM DE CLIENTELISTAS, PREDADORES E GASTADORES IRRESPONSÁVEIS. TESES ESCRITAS, VENDIDAS E CARIMBADAS EM NOSSAS INSTITUIÇÕES"
para a VRepública na França expressa justamente o movimento de
transferência de poder decisório para ogoverno, subtraído à capacidade legisferante dos deputados individuais. Os instrumentos doooto de
pacote e oda guilhotina, criados por De Gaulle na reforma constitucional de 1960, concedem ao primeiro-ministrooprivilégiodeencen-ar
odebate legislativo em tomo de um projeto e forçai· sua imediata votação em plenário. Oresultado ébastante sintomático: se na IV República, os deputados elaboravam a maioria das leis aprovadas, na Vé o
Poder Executivo que faz aprovar 80% das leis. Analistas e políticos
justificam as modificações com oargun1ento de que a partir de De
Gaulleocrônico problema da instabilidade governamental fica resolvido. De fato, se na IV República os gabinetes dw-avamem média alguns
poucos meses, nà Veste indicador sobe para cerca de quatro anos.
Grande vantagem? De novo, o que se perde com a concentração do
poder decisório no Executivo? Vejamos ocaso inglês.
Osistema politico inglês talvez seja ocaso mais antigo de concentração de poder no Executivo e anulação do parlamentar como legisla-

porpriuate members, isto é, deputados bochbenchers, o''baixo clero"
inglês; e, b) em nenhuma delas o Executivo se envolveu diretamente.
Vale lembrar que ao longo de todo pós-guen-a, echegando à década dos
oitenta, projetos de legisladores individuais, aspriuate members bili,
foram aprovadas apenas 24 vezes. Oque isto quer dizer? Quer dizer
que nos escassos momentos emque lhe foi permitido iniciar legislação,
o''baixo clero" inglês enfrentou temas polêmicos, sempre evitados pelo
Executivo, mas de extrema importância para odestino de cada cidadã
ou cidadão britânicos.
Na mesma época, mas do outro lado do Atlântico, episódioocorrido na Califórnia ilustra mais uma vez a natureza das questões que
distinguem o Executivo dos representantes do povaréu. Na Câmara
dos Vereadores de São Francisco (Board of Advisors), foi eleito em
1978 o primeiro representante declaradamente gay nos Estados
Unidos. Emdois anos de mandato, Harvey Milk promoveu uma cora josa cruzada nacional contra a denominada proposição 6cuja aprovação permitiria aos donos de escola demitir professores homossexuais
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com base em sua opção sexual. Dono de refinada visão politica, Milk
construiu país afora uma coalizão de possíveis alvos de discriminação
e derrubou a proposição após conquistar a maioria dos estados em
diversos plebiscitos. Ou seja: consultou-se a opinião dos comuns sob o
silêncio sepulcral do presidente Jimmy Carter. Pouco depois, Milk é
assassinado em seu gabinete de trabalho por um colega da Câmara.
0 que nos ensina a experiência internacional?
Alição parece ser a de que, e isto os analistas da estabilidade e
eficiência insistem em ignorar, a lógica decisória do Executivo équase
sempre unidimensional. Ogoverno estará sempre preocupado com um
ou outro tema de repercussão imediata, invariavelmente de natureza
econômica. Os legisladores, por outro lado, são representantes de uma
sociedade complicada, em cuja essência residem a pluralidade, a complexidade, oconflito. Deputados e senadores são, por conta disso, conhecedores das angústias, dos preconceitos e da discriminação que
incidem sobre parcelas importantes da população, para a defesa das
quais a legislação pública é importante instrumento. Aagenda do
Legislativo, compósito de demandas multidimensionaise, por isso, rebelde ao domínio exclusivamente financeiro e administrativo, expres,sa essa intimidade com olocal e que se manifesta nos incontáveis projetos de lei oriundos de seu próprio interior. Alição das democracias
inglesa e norte-americana, em suma, nos ensina que a marcha

!

Em três anos de governo FH C, das 97 leis com origem na Presidência da República, 63 relacionam-se a matêria financeira e administrativa. Orestante trata principalmente da segurança pública, altera
dispositivos do Código Civil e concede pensões individuais. Exceções
importantes são a lei que reconhece como mortos presos politicos desaparecidos, e indeniza suas familias, ea lei que tipifica ocrime de tortura. Por sua feita, das 116 proposições bem-sucedidas originadas no
Legislativo, 52,6% referem-se a direitos sociais, de cidadania, doconsumidor e à ecologia. Nesse pacote, encontra-se legislação do seguinte
tipo: proibição de exigência de atestado que comprove esterilidade ou
gravidez de candidatos a emprego; substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que contenham abstetdarnianw;
obriga a declaração da taxa de juros mensal e demais encargos financeiros a serem pagos pelo comprador, incidentes sobre as vendas à
prestação; define como união estável oconcubinato público e contínuo
entre homem e mulher, não impedidos de casar por período superior a
2ou 1ano; distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do
HIV e doentes da Aids; obriga a inclusão de dispositivo de segurança
que impeça a reutilização de seringas descartáveis; obriga a reprodução pelas editoras do país de obras em caracteres braille; isenção de
impostos na aquisição de automóveis para pessoas portadoras de deficiência fisica. Querem mais, pois bem:concessão de condições especiais

"DEPUTADOS E SENADORES SÃO OS MAIORES CONHECEDORES DAS ANGÚSTIAS, DOS PRECONCEITOS E DA DISCRIMINAÇÃO
. QUE INCIDEM SOBRE PARCELAS IMPORTANTES DA POPULAÇÃO"
civilizatória não pode prescindir da atividade decisória dos legisladores
individuais, inclusive do''baixo clero", pois são estes que se sentem
suficientemente motivados a vocalizar interesses e opiniões considerados malditos por outros segmentos da população.
Oque significa, portanto, concentrar decisões em mãos do Executivo? Significa exatamente que a agenda "social" tende a ser esquecida. A
experiência brasileira não deixa mentir. De 1989 a 1994, época de quase
monopólio de iniciativa legal do governo, temos que 57% das leis aprovadas e sancionadas por iniciativa de membros do Legislativo tratavam de
questões estranhos à agenda financeira e administrativa do Executivo.
Além disso, 76%dos projetos apresentados pelos deputados esenadores,
e aprovados na Cãmara, mas a espera de decisão do Senado, e 42% dos
que foram rejeitados em plenário, diziam respeito à regulamentação e
extensão de direitos sociais etrabalhistas, regulamentação de direitos de
cidadania, regulamentação de profissões etc... Eé exatamente por isso
que devemos comemorar oretomo dos legisladores à ponta de lança da
produção legislativa. Vejamos oque acontece no triênio 9519&'97..
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para presos idosos; a lei de doação de órgãos; a que descaracteriza como
contravenção penal a exploração de credulidade mediante sortilégioo,
predição do futuro, explicação de sonho; e por aí vai ...
Novos e emocionantes capítulos da atividade legislativa de nossoo
deputados e senadores se avizinham. Em tramitação na Cãmara eSenado, encontram-se, entre outros, projetos como oda regulamentação
do aborto em casos de estupro ou riscos à saúde da mãe; descriminalização do usuário da maconha; regulamentação da profissão de prootituta; oreconhecimento da união civil de pessoas de mesmo sexo. Para
dizer omínimo, tais projetos prometem muita polêmica, coragem, cenas de pastelão, alegria e frustração. No entanto, nesse embalo de
~nflitoe conciliação, a marcha civilizatória brasileira continua, graças
aos legisladores, graças ao ''baixo clero" e a despeito da visão unidimensional e olimpica do Executivo. •
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ONDE TODO MUNDO VIA
SÓ UMA PLANTAÇÃO DE
EUCALIPTOS, A SUZANO
VIU UMA GRANDE CHANCE
DE MUDAR ESTE PAIS.
/

Hoje, fabricar celulose a partir do eucalipto não é nada inovador. Mas em 1957 era. E foi ne
época, contrariando a tudo e a todos, que a Suzano surpreendeu o mundo com sua ou
e realizou o que parecia impossível: a utilização do eucalipto na produção de celulose
escala industrial. Afiliai, ~á 40 anos quem poderia imaginar que alguém pudesse fabricar
pel sem o pinheiro, árvore nobre que dominava de modo absoluto o mercado mundi
Piincipalmente se trntando de uma modesta fábrica localizada no município de Suzano. Hoje, o mundo inteiro reconhece o eucali
como excelente fibrn para a produção de papel de melhor qualidade. Além de ser economicamente mais viável, tem também ou

tagem: o seu crescimento rápido pen11ite que tenha excelentes condições pru11 o reflorestru11ento. Em outras palavras, maior
utividadc e lucro, sem prejuízos p= a natureza. A verdade é que a Suzano havia plantado a semente da ousadia, da deten11i-

)j

-o, da criatividade e tinha dado início a'Uma nova era na indústria mundial de papel. Deste pionei1ismo do~
ssado, surgiu no presente uma das empresa5 líderes nas áreas de papel, celulose e petroquímica. E surgiu
nbém um Brasil mundialmente respeitado, que de importador, passou a ser um grande exportador no
:reado internacional, onde ocupa hoje o 8~ lugar na produção de celulose e o 11~lugar na produção de papel.
longo caminho perconido nessas quatro décadas é uma hist61ia que deixa muitas lições p= o futuro.
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l~QUIETAÇAO ÉTICA E OS CUIDADOS DO LF.CIS·
mento. Agora,saluo manifestação em contrário, PRESUME-SE aulador acerca dos transplantes de órgãos, teci· torizada a doação de tecidos, órgãos, ou partes do rorpo humano, para
dosepartesdororpohumanoromeçaramquan- finalidade de transplantes ou terapêutica post-mortem, por força da
do os cirurgiões norte-americanos e franceses lei. Quem quiser se poupar ao efeito da lei, deverá manifestar sua
conseguiram retirar um rim de uma pessoa e vontade em contrário, com parecendo perante a autoridade, para que
incorporá-loaocorpodeoutra,em 1954e 1964, a decisão fique gravada em sua carteira de identidade ou de moto11srespectivamente. Mais tarde, em 1967, o precário e espetacular feito ta. Se menor o morto, urna 11ez que não poderia declarar sua objeção,
do doutor Chistian Barnard, na Cidade do Cabo, fazendo ocoração de a retiracla de órgãos dependerá de autorização expressa de seus res·
Louis Washkansky bater no peito ele DeniseAnn Darvall, ampliou as ponsáveis legais. Este é oponto destas considerações, simplificada a
fronteiras ela medicina. Um problema médico passou, instantaneamen· equação juridica.
te, a comover a opinião pública, suscitando esperanças de sobrevida
Alei inaugura, na matéria em exame, a presunção absoluta da
em doentes com um encontro certo e breve com a morte. Os velhos existência de vontade, sempre que omisso o destinatário da norma
mitos-os dos centauros, os das sereias, os autômatos de um conto de em se manifestar de modorontrário. Considera-se existente uma vonHoffmann-pareceram possíveis, não por obra dos deuses ou dos de- tade não declarada: osilêncio, pela via da lei, cria uma presunção ou,
mônios, mas dos homens.
segundo os mais autorizados autores, uma ficção legal, que não admiN. perplexidades éticas que as novas técnicas provocaram nos te prova em contrário (preswntiojuris et de jure). Uma não manifesmédicos e nos doadores- quando ocorre a morte?, é necessário o tação, osilêncio, por obra de uma ficção assume ocaráter da vontade
consentimento da familia, depois da morte ou do doador, em vida?, é declarada. Em tese, unicamente em tese, nenhuma invalidade ou
licito usar um tratamento que não oferece garantias de sobrevivên· singularidade existe nesse tipo juridico, encontrado, sem que ninguém
,eia ao paciente?, como proceder se o doador cede uma parte de seu se tenha lembrado de impugná-lo, nas leis, nota damente no Código
corpo para que, sem a sua morte, outrem sobreviva? -despertaram Civil. Estavam os legisladores, ao votar a lei, com os olhos gulosos posto
o legislador para solucionar dúvidas e aplacar angústias. Só num pon· nas leis da finada República Democrática da Alemanha, da Bélgica, da
to houve unanimidade: a doação do próprio corpo, para que sobreviva Áustria. da lei Caillavet(l976) ela França, lei que "não pegou", suaviza·
outra pessoa, é ato de marcante generosiclade que engrandece odoador da por sua circular, permissível no sistema jurídico do país, recomen·
(aceite-se a terminologia da lei).
dando a consulta à familia, praticamente anulando a presunção legal.
Por amor à brevidade e à clareza, fiquemos no cerne do proble- Não se pode deixar de destacar que opinaram contra a lei, durante a
ma, excluindo aspectos de menor relevância. Alegislação brasileira tramitação no Congresso, a Ordem dos Advogados do Brasil. oConselho
em vigor, acerca dos transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, continuou tributá• li <G1Í•· }i< ~"fuzc H<d"c\.~tiif< fJ: "'' ':u{JHJJ< "" ·~·1u w1Ü
ria, como quase sempre acontece, às vezes até o
·'" cJfJw 1· { ~::':"'
servilismo. de leis de outros países, cujo ordena·
mento juridico básico não é o mesmo. N. leis ante·
1
_,l•,J/
riores à de 97, hoje vigente, notadamente as de
.j\ ~ ~I ~ . C~(<J)l~(.la 'é 7'' ) 1(;1'( .7 ·' 'r . r/irj'( J,. ' rCT'7iJ.'"31
68 e 72, a de 68 de maneira mais veemente, exigiciJ ,J1. lDJiT H< ,~{~·&< '-1 ' ' lJ < ' 'j'W J ~
•
am, na extração de uma ou de várias partes do

direito especial da

personalidade, ,

corpo humano, a manifestação expressa do disponente, em vida, e, depois da morte, a do cônjuge, ascendente, ou : Federal de Medicina, a k.sociação Brasileira de Criminalistica e a
descendente. Permitia-se tambéma retirada de órgãos e partes do J._N.sociação Brasileira de Medicina Legal, com razões diversas.
corpo de pessoa viva, para fins terapêuticos ou humanitários. Sé-a
Oproblema que a lei provoca não concerne à realidade infracons·
pessoa não tivesse manifestado a vontade em vida, nem tivesse famí· titucional, mas à sua compatibiliclade com a ética ecom a ética incorpotia, a retirada de partes do corpo seria possível sem consentimento de rada à Constituição de 88. Odireito de dispor do corpo, como um direito
ninguém, uma vez que não haveria a quem consultar.
de relevo incomum, pode sofrer, restringindo-o ou anulando-o, a cláuAlei vigente-Lei nº 9.434, de4 de fevereiro de 1997-mudou sula da presunção absoluta de que a vontade não manifestada se toma
drasticamente os critérios das leis anteriores, no tocante ao consenti- uma vontade, por ficção legal, irremediavel.mente manifestada?
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Adisposição do próprio corpo, em vida, e do cadáver, é um direito
especial da personalUkuk, como a vida, a saúde, a liberdade, onome, a
honra, a imagem, a intimidade, e outros mais. Tais direitos são valores
jurídicos supremos, imunes à atividade do legislador ordinário econstitucional. Eles estão sob a proteção de um dos princípios constitucionais
tutelares: a preservação da dignUiade da pessoa humana, inscrito no
Título!, 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
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exemplificativamente-, de tal sorte que, todos reunidos, não a empobrecem. Os direitos da personalidade sã oemanações, no sentido
neoplatônico, da pessoa humana, que subsiste, superior e inesgotável,
diante de suas manifestações. Apessoa humana, como realidade ética.
produz, no vir-a-ser histórico, de acordo com as circunstàncias novas,
manifestações sucessivas e coexistentes, direitos que só podem sofrer
limitações que lhe respeitarem a integridade. Ocerne 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. Apessoa
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
siue 1wgatio 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 útif-o
exame, ainda que superficial, de uma situação análoga. Seria lícito,
respeitaria a pessoa humana, a esterilização, seja compulsória, em
determinadas circunstàncias, 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
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sofrer oato? 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 precedentes
que surpreenderiam os menos avisados e fatos que não surpreendem
ninguém (isto é, todos os que não querem ignorar certas politicas governamentais e paragoverna111entais).
O Estado de Virginia, na década de 20, validando uma prática de
uma colônia para epilépticos eoligofrênicos, permitiu a libertação de
internos (de outro modo confinados durante toda a vida}, que fossem
esterilizados. ASuprema 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 con•cii il i<,,l
vocar compulsoriamente os seus melhores cida•
dãos para oserviço militar e que, em defesa da
saúde, impõe a vacina obrigatória, estaria habili ta do a esterilizar criminosos e idiotas. "Três gerações de idiotas
são osuficiente", concluiu. Adecisão (8 votos a l} seria lembrada em
Nüremberg, dramaticamente, na defesa das leis nazistas da década de
30. Asentença 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, porofender odireito fundamental de aspirar a descendência, pela violação do devido
processo legal e- na linha do raciocínio em desenvolvimento- pelo
agravocausadoà dignidade da minoria.
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estão esboçados os sofismas hoje, insensivelmente e
inscientes da fonte, utilizados para justificar a lei de
transplantes de 1997. Em primeiro lugar, oserviço
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 étambém, ao lado da dignidade da pessoa humana, uma das bases
da República. Por óbvias razões, é justamente ooposto 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 eemanado
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do princípio da dignidade da pessoa humana. Seria gritante incongru·
ência que um direito que decorre de um direito maior e supremo pu·
desse limitar a este, em defesa daquele. Nenhuma consideração em
favor da saúde pode se basear na ofensa, desprew 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 bemsucedidas, salvar muitas vidas?O que separa uma operação de outra é
justamente a impossibilidade de fazer da pessoa humana um meio de
servir a umfim alheio a si mesma. Sema 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, oditador de plantão? Todas essas considerações, algumas monstruosas, obedecem ao
critério daeficiênciaem cujo nome a própria tortura foi utilizada como
meio de investigação criminal.
Resta, nesse campo inesgotável de estudo, uma última matéria.
Se a extração de órgão, tecidos e partes do corpo só seria admissível
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se houve disposição expressa para depois da morte, poderá haver
alguma restrição em retirá-los dos mortos, meras coisas, ainda
que sem consulta à familia? Ocadáver seria coisa de ninguém? Para
abreviar razões, ninguém duvida que ocadáver é um bem fora do
comércio, inexpropriável por nenhuma entidade pública. Teriam os
herdeiros apenas odireito de "custódia, piedade e proteção", bem pessoal da familia protegido peltts 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 odegradem e odesfigurem." Odireito de personalidade se extingue pela
m01te, mas os membros da familia são "fiduciários" para defender
por direito próprio os direitos permanentes do homem, depois de
falecido. Odireito a dispor do corpo passa ao cónjuge 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. •

Inteligência faz parte da Cidade da Rio de Janeiro desde a sua fundação.
Esta cidade inteligente , que pensa , que se atualiza , que se renova , que se gosta ,
é uma cidade que se respeita. Sobretudo é uma cidade que respeita seus cidadãos.
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