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QUINTA PARTE: GOVERNO FHC E OPOSIÇÃO 

 

O BICHO, A ÉTICA E AS ALIANÇAS ELEITORAIS 

 

O ocorrido com Betinho, que declara ter pleiteado e recebido 
dinheiro dos bicheiros para ajudar a Abia, é a manifestação exacerbada, por 
certos aspectos, do mesmo dilema envolvido no debate relacionado com a 
aliança PSDB-PFL, e a coincidência das duas discussões é talvez 
reveladora. Trata-se, em ambos os casos, da indagação de se é legítimo que 
certos valores sejam comprometidos em nome da eficiência na realização 
de fins almejados, fins estes que são percebidos ou apresentados como 
expressando outros valores também respeitáveis ou importantes. 

A posição “realista”, que responde afirmativamente à indagação, tem 
sua formulação provavelmente mais atraente e defensável na invocação da 
“ética da responsabilidade”, atenta para as consequências das ações. Por 
contraste com uma ética propensa à afirmação mais ou menos rígida de 
princípios, que arrisca degenerar no fanatismo cego e irresponsável, essa 
posição tende a destacar que ações aparentemente morais podem ter 
consequências negativas ou mesmo catastróficas, assim como ações em 
princípio questionáveis podem ter consequências benéficas – na velha 
fórmula, os fins justificam os meios. 

Contudo, para quem não admita pura e simplesmente abdicar da 
referência à ética na avaliação das ações, a dificuldade com o 
“consequencialismo” da ética da responsabilidade consiste em que ele 
desloca o problema para o plano de uma avaliação cognitivamente correta 
das consequências. Ora, a caixa de Pandora que assim se abre termina por 
relativizar e confundir as coisas a tal ponto que se torna muito difícil evitar 
o comprometimento de uma postura ética como tal. 

Em primeiro lugar, as consequências podem sempre ser avaliadas do 
ponto de vista de numerosos fins, que podem todos pretender apresentar-se 
como eticamente defensáveis. Se Betinho pode alegar seu empenho em 
salvar vidas de aidéticos, Cidinha Campos pode falar da contribuição do 
dinheiro do bicho para ajudá-la a eleger-se e assim viabilizar seu combate à 
máfia da Previdência – e os próprios bicheiros ou traficantes, no limite, 
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poderiam invocar os empregos criados, a “ordem” mantida nos morros, a 
ajuda ao futebol, ao Carnaval (à Abia...). As diferenças não seriam senão de 
grau. 

Em segundo lugar, se os princípios são tomados como algo passível 
de qualificação ou suspensão por razões de tipo instrumental ou de eficácia 
numa oportunidade dada, cabe esperar que considerações instrumentais 
pretendam justificar novas quebras de ética, ou novas suspensões na 
vigência dos princípios, no futuro. Anulam-se, assim, as razões para que se 
confie nas promessas, nos programas, na palavra empenhada – e instaura-se 
o oportunismo como norma. Se o PSDB, contra os princípios que o levaram 
a denunciar no PMDB o fisiologismo quercista e a abrir dissidência, aceita 
compor-se na primeira oportunidade com o fisiologismo pefelista, não há 
por que acreditar que o “realismo” oportunista não continue a marcar sua 
eventual atuação no governo. Cabe esperar, por exemplo, que seu 
compromisso com a social-democracia (até aqui meramente verbal, já que 
não há bases sociais que lhe dêem raízes mais firmes no partido) seja 
sacrificado às “duras realidades” da atualidade econômica global que o 
neoliberalismo triunfante e José Arthur Giannotti nos apontam.  

Em terceiro lugar, se a questão é ter em conta as consequências, 
quem assegura a acuidade da avaliação das consequências, quem garante 
que determinada avaliação é, do ponto de vista cognitivo ou factual, a 
avaliação correta? Onde estão os fundamentos analiticamente criteriosos 
para a pressa na aproximação com o PFL em nome da necessidade de 
ganhar a eleição? Será que os ganhos eleitorais compensarão realmente o 
preço a ser pago na deterioração da imagem do PSDB e de seu candidato, 
nas prováveis perdas eleitorais acarretadas pela insatisfação produzida entre 
os próprios eleitores “naturais” de Fernando Henrique e nas concessões 
programáticas e administrativas da inevitável barganha? Vale lembrar que 
os acontecimentos recentes no PMDB, em que, afinal, até o ex-arenista 
Sarney pôde prevalecer, deixam claro que havia amplo espaço e 
perspectivas de sucesso para a luta contra o quercismo dentro daquele 
partido – e que houve, portanto, precipitação e erro de diagnóstico, na 
melhor das hipóteses, quando as atuais lideranças peessedebistas 
resolveram entregar a rapadura de um partido de estrutura montada e 
viabilidade eleitoral comprovada. Estarão essas lideranças mais certas 
agora? 
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Em entrevista à imprensa, Luciano Martins salientou a importância 
do apego ao “princípio de realidade”. Como cientista social, ele tem 
certamente boas razões para isso, que eu, seu colega, compartilho. Mas a 
política é também ação e aposta. É o PSDB que, pouco atento a 
consequências e responsabilidades na sua própria criação, tem proclamado 
e destacado, entre suas apostas, a postura ética. Corre agora o risco de ver 
essa postura transformada no moralismo oportunista de uma espécie de 
nova UDN, não mais dos bacharéis, mas dos cientistas sociais. E, ao 
político que tateia ou ao falível cientista social, cabe sempre perguntar: qual 
realidade, cara pálida? 

Folha de S. Paulo, 28/4/94 
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A SOCIOLOGIA DO PRESIDENTE 
 

Depois de experimentar a longa proeminência dos bacharéis e, mais 
recentemente, os economistas-czares, vivemos agora o fato inédito da 
chegada ao poder de um sociólogo. Há poucas dúvidas de que temos boas 
razões de otimismo ao inaugurar-se este novo governo, entre as quais se 
destacam as qualidades da liderança pessoal que Fernando Henrique 
Cardoso representa. Mas qual a importância de sua obra sociológica? Nas 
circunstâncias de hoje, quando ele se tornou o presidente da República, o 
silêncio a respeito é surpreendente; mas o silêncio não é de hoje, neste país 
sem debate intelectual real. Vale tentar rompê-lo, mesmo na pressa de um 
artigo de jornal. 

Certa dimensão da obra do sociólogo-presidente tem menor interesse 
público, correspondendo a trabalhos mais “acadêmicos”. Tais trabalhos têm 
orientação historiográfica, por exemplo, ou, em outros casos, metodológica. 
Embora um belo esforço de historiografia interpretativa possa ser apontado 
entre eles (a tese de doutorado defendida na USP, publicada sob o título de 
Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional), o aspecto metodológico 
da sociologia presidencial é seguramente o mais deficiente e datado. Trata-
se, em geral, de estéril contorcionismo intelectual (fatalmente inconsistente, 
ao cabo), posto em prática em nome da dialética marxista como abordagem 
supostamente especial no estudo dos fenômenos sociais. Esse 
contorcionismo se encontra não apenas em textos de juventude (como a 
introdução ao volume mencionado, que pode ser esquecida na leitura dos 
demais capítulos), mas mesmo em tentativas de reflexão metodológica já da 
maturidade, merecendo destaque, como exemplo negativo, um conhecido 
ensaio sobre “Classes Sociais e História” apresentado em simpósio ocorrido 
no México em 1973. Tudo somado, a “metodologia” do presidente sem 
dúvida contribuiu para que se cristalizassem, na sociologia e na ciência 
política do país, duradouras confusões que ainda hoje custam caro ao 
esforço de formar adequadamente nossos cientistas sociais. 

Muito mais ricos são os trabalhos referidos a questões substantivas da 
atualidade brasileira e mundial. Creio que tais trabalhos podem ser 
agrupados em duas grandes categorias. Na primeira figuram temas do Brasil 
contemporâneo, destacando-se estudos sobre o empresariado brasileiro e 
importantes contribuições à análise do regime autoritário implantado em 
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1964. Com o mérito de procurarem levantar e processar sistematicamente 
dados empíricos, os estudos sobre o empresariado dão realce, entre outras 
coisas, à ideia de certa passividade e dependência dos empresários perante o 
Estado, sua carência de “vocação política hegemônica”. Tal perspectiva 
(que estudos empíricos posteriores, como os realizados por Renato Boschi, 
vieram matizar) mostra-se relevante para a avaliação que FHC viria a fazer, 
mais tarde, do papel dos empresários no processo democrático.  

A meu juízo, um ponto crucial consiste, aqui, na discutível tese, a ser 
encontrada em artigo publicado em 1983, da necessidade de criação de um 
partido por meio do qual o empresariado viesse a afirmar-se 
autonomamente e a poder chegar ao controle do Estado pela via eleitoral.  
A tese se mostra discutível sobretudo diante da experiência dos países 
europeus de maior tradição de estabilidade democrática, onde o arranjo 
mais típico envolve o prolongado controle do aparelho do Estado por 
partidos populares (e não “burgueses” ou empresariais), combinado com a 
garantia do acesso empresarial ao Estado através de mecanismos de tipo 
informal e corporativo – acesso este que se pode ver como inerente ao 
capitalismo como tal e vem justamente compensar a inviabilidade eleitoral 
“normal” dos setores empresariais e da “direita” em geral. Esse arranjo 
seria característico, em particular, do “neocorporativismo” intimamente 
ligado às social-democracias européias, nas quais o PSDB do próprio 
Fernando Henrique teria, presume-se, sua inspiração principal. Diante do 
observado na eleição presidencial de 1994, cabe indagar se o PSDB 
pretenderá ele próprio representar o foco de uma espécie de nova social-
democracia de bases eleitorais à direita; mas dificilmente se poderia dizer 
que se trata, com ele, da afirmação eleitoral “autônoma” do empresariado. 

As argutas análises do regime autoritário de 1964 são provavelmente 
o ponto alto da obra intelectual do presidente. O reconhecimento das 
consequências inovadoras e economicamente “revolucionárias” do regime; 
diagnósticos como o do condomínio estabelecido entre corporação 
multinacional, grande empresa nacional privada e burocracia pública; a 
ideia dos “anéis burocráticos”, em que se articulariam as estruturas 
burocráticas pública e privada – têm-se aí alguns motes frequentemente 
retomados na literatura latino-americana e mundial sobre a onda recente de 
autoritarismo político. Essas análises se ligam com a segunda categoria de 
trabalhos sobre a atualidade acima anunciada, categoria esta onde se situa a 
parte da produção intelectual de FHC que seguramente maior peso teve em 
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seu êxito internacional: sua contribuição àquilo que se tornou conhecido 
como a “teoria da dependência”, exposta sobretudo em livro escrito em fins 
da década de 60, no Chile, em parceria com Enzo Faletto. 

A teoria da dependência é uma espécie de aggiornamento das velhas 
ideias do marxismo-leninismo sobre o imperialismo. Ela tem em mira as 
transformações ocorridas em decênios recentes no capitalismo mundial, com a 
internacionalização do capitalismo industrial e sua extensa penetração nos 
países periféricos (a célebre “internacionalização do mercado interno”), e 
indaga sobre as formas de articulação entre Estados nacionais, de um lado, e 
relações de classes nos planos nacional e internacional, de outro. Trazendo 
muitas observações factuais de interesse quanto a tais questões, os trabalhos de 
FHC a respeito, como os de outros formuladores da teoria, não escapam de 
uma deficiência decisiva. Trata-se de que, dada a baixa estima em que o tema 
nacional é tido na tradição marxista, os aspectos da temática geral que se 
referem à nação como tal (os aspectos culturais e de psicologia social que 
situam problemas de identidade coletiva e cuja importância é dramatizada 
atualmente com o vigor manifestado pelos irredentismos étnicos e 
fundamentalismos religiosos e com o ressurgimento de certo nacionalismo 
fascistóide mesmo na Europa ocidental) são inteiramente omitidos nas análises 
feitas. Eles entram pela porta dos fundos, contudo, no próprio rótulo de 
“dependência” que dá nome à teoria, o qual postula o valor, supostamente 
negado pela situação de dependência, da afirmação autônoma das identidades 
coletivas nacionais – se não houver identidade não haverá por que (nem como) 
haver autonomia. Assim, contra os reclamos explícitos de Fernando Henrique 
Cardoso referidos a leituras “vulgares” da teoria, ela redunda, do ponto de vista 
prático ou doutrinário, num nacionalismo que não ousa chamar-se pelo nome. 
Na verdade, a acusação de “nacionalismo” foi dirigida à teoria da dependência, 
há muitos anos, por Francisco Weffort. Mas o ministro da Cultura de Fernando 
Henrique não pensava em cobrar dele maior atenção para os fenômenos 
culturais; seu intuito era antes o de cobrar ortodoxia, apontando a contaminação 
da perspectiva analítica pela introdução do tema espúrio da nação. 

O resultado é que temos, com a teoria da dependência, mesmo na versão 
comparativamente sofisticada de FHC, uma curiosa inversão daquilo que 
caberia desejar. No plano prático seria necessário: 1. evitar o irracionalismo ao 
menos potencial de qualquer nacionalismo; 2. dissociar com clareza (sobretudo 
diante da “globalização” em que se desdobram presentemente as tendências 
destacadas pela própria teoria) os problemas de identidade pessoal e coletiva, 
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que em princípio se resolvem no plano da cultura, dos problemas relativos à 
inserção mais ou menos bem-sucedida dos países na dinâmica econômica 
planetária, com suas consequências quanto às oportunidades materiais de vida 
criadas para as populações – em nosso caso, para a generalidade dos brasileiros, 
sobretudo a massa popular destituída.  

Mas, ao silenciar a respeito das complicações que a articulação dos 
diferentes aspectos do tema geral envolve e que exigiriam esclarecimento 
(primeiro passo da inversão indicada), o que faz a teoria (segundo passo) é 
antes favorecer, na prática, o nacionalismo dos economicamente 
“dependentes”. Com isso, ela termina por vincular, tal como se dava no 
movimento nacionalista brasileiro dos anos 50, a afirmação autêntica da 
nacionalidade (e, no limite, o próprio sentido da dignidade nacional) a certo 
ideal equívoco de autonomia econômica dos países.  Expõe-se, ao mesmo 
tempo, a uma pergunta difícil, que lhe pode ser feita tanto na perspectiva da 
velha crítica ao nacionalismo martelada por um Roberto Campos quanto 
numa perspectiva radical de esquerda: do ponto de vista das oportunidades 
vitais que se abrem (ou fecham...) para o brasileiro pobre, qual a 
importância real de que o sobrenome do capitalista que se dispõe a 
empregá-lo seja Silva, Jones ou Schmidt? Tudo isso sem falar das 
espinhosas dificuldades trazidas à teoria da dependência pela questão do 
socialismo agora em crise, mas no qual ela sem dúvida apostava. Que dizer, 
por exemplo, das assimetrias existentes nas relações entre os países do 
extinto bloco socialista? Aplica-se a elas a teoria da dependência? Dirigindo 
tal pergunta a Fernando Henrique Cardoso, em evento ocorrido no Chile em 
1970 e protagonizado conjuntamente por ele e por Manuel Castells (um dos 
convidados internacionais ao recente seminário de Brasília), lembro do 
embaraço com que vimos os dois expositores saltarem para responder 
simultaneamente – um, que sim, a teoria se aplicava, o outro, que não, a 
teoria não se aplicava, seguindo-se engasgados remendos de parte a parte. 

De qualquer forma, nosso presidente, como sociólogo, tem, como 
todo mundo, seus altos e baixos. Esperemos que, como presidente, nosso 
sociólogo venha também a justificar, em consonância com o otimismo das 
expectativas suscitadas por seu governo, a avaliação que, ao cabo, sua obra 
sociológica talvez justifique: os altos são maiores (mais numerosos, mais 
férteis) do que os baixos. 

Jornal do Brasil, 23/1/95 
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SINDICATOS, GOVERNO E "MODERNIDADE" 

 

Fácil ou difícil que seja governar o Brasil, não há como negar que, 
apesar da falta de políticas claras em certas áreas, o país anda bem como há 
tempos não se via, e a passagem dos primeiros seis meses de FHC se dá 
com bons motivos de comemoração. Mas a ação do governo suscita 
reservas numa área importante, tanto mais que tem relevância para a 
questão da marca “social” (ou social-democrata) da administração de 
Fernando Henrique. Refiro-me à orientação quanto à estrutura sindical 
existente no país e ao que caberia fazer a respeito, a qual surge com clareza 
no noticiário relativo à medida provisória da desindexação, especialmente 
em certas manifestações do ministro Paulo Paiva. Em declarações 
reproduzidas textualmente pela Folha de S. Paulo no dia seguinte ao do 
anúncio da MP, por exemplo, dizia ele que “é preciso acabar com os 
sindicatos por base e estabelecer sindicatos por empresa”.  

Ora, é patente a arrogância envolvida na pretensão governamental de 
dizer como o movimento sindical se há de organizar. Mas isso não é tudo. 
Se é possível pretender sustentar que a edificação da estrutura sindical 
corporativa realizada por Getúlio Vargas correspondia a desígnios de 
manipulação autoritária, ela tem a seu favor pelo menos o fato de que 
redundava em dotar os trabalhadores do importante instrumento 
organizacional, que poderia eventualmente ser utilizado (como veio, de 
fato, a ocorrer) na busca trabalhista de condições de maior autonomia. 
Agora, ao contrário, a postura autoritária do governo redunda na ironia de 
tratar de persuadir os trabalhadores a que abdiquem da organização já 
alcançada e recomecem divididos e fragmentados a tarefa de lutar por seus 
interesses. Talvez isso fosse bom para o objetivo governamental de 
desindexação da economia. Do ponto de vista do próprio movimento 
sindical, porém, a recomendação é um evidente contra-senso. 

A que se deverá que um ministro chegue a enunciar esse contra-senso 
como política de governo? Claramente, a razão está no império da ideologia 
do “moderno” a que assistimos. Ela se distingue pela suposição de que, se 
algo pode ser apresentado como correspondendo a tendências “novas” no 
plano mundial, então tais tendências devem ser vistas também como algo 
bom e desejável sem que se careça de qualquer argumento mais elaborado. 
Se as tendências que se observam em países europeus nas relações 
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trabalhistas, em correspondência com a nova dinâmica econômica da 
globalização, apontam para a dessindicalização e a fragmentação, então a 
fragmentação e a quebra das estruturas sindicais centralizadas se 
transformam em valores a serem almejados. Omite-se, assim, a 
consideração de que os mecanismos “neocorporativos” em que figuram tais 
estruturas centralizadas são, em articulação com o estado de bem-estar, 
parte crucial dos arranjos em que se configurou o compromisso 
democrático estável que caracterizou aqueles países nos últimos decênios. 
Como advertem alguns dos mais lúcidos analistas da atualidade política 
mundial, como Robert Dahl e Adam Przeworski, a ruptura desses arranjos 
pode significar o comprometimento da própria estabilidade democrática.  

Por contraste, é revelador registrar que, em simpósio realizado no 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) há alguns meses, 
conhecido estudioso paulista, depois de apontar as novas tendências à 
fragmentação das relações trabalhistas na Europa e de recomendá-las com 
ênfase como parte da necessária “modernização” brasileira, admitia nada ter 
a dizer a respeito de suas consequências para a questão da governabilidade, 
não obstante tratar-se do tema central do simpósio. Naturalmente, a 
contribuição das estruturas corporativas para a governabilidade democrática 
reside antes de tudo na criação de certa organicidade em que se torna 
possível o diálogo consequente entre atores capazes de assumir 
compromissos em nome das coletividades ou categorias que representam – 
e observe-se que, em comparação com os países de maior tradição 
democrática, o Brasil se distingue antes pela carência dessa organicidade. 
Cabe acrescentar, ainda, a ponderação de que as tendências fragmentadoras 
apontadas se associam, mesmo nos países economicamente mais 
avançados, com tendências tais como a “nova pobreza”, o desemprego e a 
intensificação da violência urbana. E que, no que se refere ao nosso país, 
esses acompanhantes perversos da nova dinâmica globalizante virão 
cumular a operação dos fatores endógenos que há muito conformam o 
drama da dualidade social brasileira.  

Em síntese, o novo pode ser ruim e pode exigir ação em sentido 
contrário – coisa que o governo, em certos aspectos importantes de sua 
atuação, dá estranhamente a impressão de não saber ou suspeitar. 
Reconheçam-se com realismo as constrições gerais impostas pelas 
tendências novas da atualidade no plano da administração econômica, com 
a necessidade de aposta renovada no mercado e de enxugamento e 
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agilização do Estado. Mas não restarão muitas esperanças se não se puder 
cobrar, de um governo Fernando Henrique, mais criatividade e menos 
acomodação “realista” a supostos imperativos econômicos num plano como 
o das relações trabalhistas, bem como algo diferente da retórica e das 
vacilações de qualquer governo Sarney ou Collor na esfera social geral.  

Folha de S. Paulo, 19/7/1995 
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“NEO-SOCIAL”, ESQUERDA E REALISMO 

 

A frase agressiva em que se destemperou há algum tempo o 
coloquialismo de nosso presidente (“não é preciso ser burro para ser de 
esquerda”) já indicava certo desconforto no empenho de acomodar o 
realismo exigido do chefe do governo com seu passado esquerdista. Ei-lo 
agora a repelir de novo o rótulo de “neoliberal” e a proclamar-se “neo-
social” – presumivelmente uma posição de esquerda. De qualquer modo, 
cabe imaginar que exista, na visão do presidente, espaço para uma esquerda 
inteligente, que seria, decerto, “realista” e, como tal, afim às posições do 
governo. 

Faz tempos, a direita pretende que a lucidez é prerrogativa sua. 
Contra o sonho das esquerdas, as “duras réplicas da história”, que imporiam 
a necessidade de atenção pragmática e realista aos fatos. Mas um 
componente importante do ideário de esquerda sempre denunciou a miopia 
desse suposto realismo da direita, enquanto reivindicava para si a 
verdadeira lucidez, que se revelaria com a adequada perspectiva de tempo: 
não obstante superficiais idas e vindas, a escada rolante da história, na 
imagem irônica do velho professor Louis Hartz, levaria ao inexorável futuro 
socialista. 

É grande a confusão. Por um lado, entre as razões que a direita (e não 
só ela) encontra para apontar a estupidez da esquerda destaca-se a rigidez 
mental que resultaria justamente da visão determinista da história como 
escada rolante, à qual seria preciso contrapor a abertura intelectual disposta 
a apreciar com flexibilidade os eventos que emergem em qualquer 
momento dado. Por outro lado, a lucidez na apreciação dos eventos não 
pode significar senão a capacidade de avaliar seu significado em termos 
prospectivos, ou seja, de apreender as tendências (e, portanto, as 
determinações) que neles se expressam e assim vir a estar em condições de 
agir de maneira eficiente no mundo que tais tendências criam. 

Seja o presidente realmente “de esquerda” ou não, a distinção entre 
direita e esquerda certamente não perdeu relevância, ao contrário do que se 
tem sustentado a propósito da derrocada do socialismo. Podemos ter, sem 
dúvida, a convergência ocasional na apreciação analítica dos fatos, onde a 
questão de realismo, acuidade ou burrice se coloca. Além disso, 
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esquerdistas e direitistas honestos podem concordar a respeito de alguns 
valores fundamentais (e é bom que o façam, ou o próprio convívio 
democrático se tornará impossível). Há, contudo, valores também 
importantes que entram em choque e disputam prioridade, dando conteúdo 
suficientemente preciso às posições sintetizadas nas duas categorias: a 
ordem e a eficiência da dinâmica capitalista, em um caso, a igualdade e a 
promoção social dos destituídos, em outro. Em certo nível, é claro, todos 
queremos eficiência, e cabe talvez presumir que sejamos todos simpáticos à 
ideia de igualdade. Mas qual o equilíbrio a ser buscado entre os imperativos 
da acumulação capitalista e o desiderato da redistribuição social? Até 
quando fazer crescer o bolo, quando começar a distribuí-lo? Há aqui 
escolhas e barganhas fatais, que estão longe de resolver-se de todo em 
termos de análise arguta e apego aos fatos. 

Naturalmente, a referência factual decisiva das discussões correntes 
se tem nas novas tendências do cenário mundial: a derrocada do socialismo 
e a dinâmica tecnológica e econômica ligada à globalização. Mas o aspecto 
curioso do debate, em sua face propriamente analítica e factual, consiste em 
que existe a presunção generalizada de que somente a esquerda tem razões 
de perplexidade. Afinal, a queda espetacular do socialismo pode ser lida 
como o “fim da história” e a superação definitiva da forma de organização 
política e econômica que sempre serviu à esquerda como modelo 
alternativo. A verdade, porém, é que sobram razões de perplexidade à 
direita. Quais são realmente os fatos que temos pela frente? O que, nas 
“novas tendências”, além de “novo”, corresponde a “tendências” efetivas? 
Qual é o diagnóstico correto dos processos que defrontamos, com base no 
qual possamos vir a ter segurança quanto aos prognósticos que façamos – e 
evitar, assim, transformar nossas ações dirigidas ao futuro em meras apostas 
mais ou menos irracionais? Lembremos a avaliação feita por Michel 
Camdessus da grande crise mexicana recente: a primeira crise do século 21. 

Mas isso não é tudo. Pois não há como escapar dos valores e das 
escolhas, donde se podem apontar dois desdobramentos. Em primeiro lugar, 
as novidades, mesmo quando correspondam a tendências reais, podem 
merecer ser avaliadas como boas ou ruins, e podem eventualmente justificar 
ações que se lhes oponham, ao invés de favorecê-las. Em contraste, certas 
posições governamentais aparecem claramente como expressões de uma 
“ideologia do moderno”, na qual algo se transforma em valor a ser almejado 
se pode ser apresentado como correspondendo a tendências “novas” no 
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plano mundial. Em segundo lugar, na falta de decidida opção fundada em 
valores, tomar decisões governamentais congruentes com os rumos 
espontâneos da dinâmica capitalista (cujo caráter socialmente perverso a 
globalização não faz senão intensificar) parecerá sempre mais realista – e 
“realismo” equivalerá sempre, ao cabo, a remeter para um futuro indefinido 
a cura de nossas desgraças sociais. 

Mas há nessas desgraças urgências inadiáveis. E o governo de um 
cientista social que reclame pertencer à esquerda lúcida só virá a ter a marca 
apropriada se a lucidez for o trunfo para garantir resposta inventiva e eficaz 
a elas. Sem muito neo-nhenhenhém. 

Folha de S. Paulo, 18/10/95 
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O REALISTA E O EXEMPLAR 

 

Segundo conhecida piada italiana dos tempos do fascismo, qualquer 
cidadão pode ser inteligente, honesto e fascista. Só que as três coisas não 
vão juntas: se ele é inteligente e honesto, não é fascista; se é fascista e 
inteligente, não é honesto; se é honesto e fascista, não é inteligente. 

Pela mesma lógica, cabe presumir que, ao contrário, podemos ter a 
combinação de inteligência, honestidade e, digamos, convicções social-
democráticas. Como declarou o presidente da República, não é preciso ser 
burro para ser de esquerda. Ele poderia também dizer, certamente, que não 
é preciso ser burro para ser honesto. E a biografia do próprio presidente é a 
prova irrefutável da possibilidade de junção dos três atributos a um só 
tempo. 

Desde que se viu levado a disputar e exercer a Presidência da 
República, Fernando Henrique Cardoso tem sido exposto à necessidade de 
agir "inteligentemente" e buscar eficiência. Na avaliação da ação que tem 
resultado dessa necessidade, algumas ponderações se impõem. Uma delas 
diz que a busca de eficiência será sempre condicionada pelo contexto, já 
que não há como abrir mão do diagnóstico cognitivamente tão acurado 
quanto possível da situação em que se atua. Outra lembra que em política, 
especialmente, as situações tenderão a ser equívocas do ponto de vista dos 
valores envolvidos nas ações dos atores e, em particular, frequentemente 
haverá casos em que os meios disponíveis serão valorativa ou eticamente 
discutíveis. À luz de ponderações como essas, o realismo que tem marcado 
a atuação de Fernando Henrique Cardoso seria defensável por referência a 
fins mais altos perseguidos em circunstâncias problemáticas e difíceis.  

Fica, porém, a questão de como a ação do social-democrata honesto e 
inteligente poderá distinguir-se da ação do político desonesto ou do que 
busque, mesmo honestamente, valores ou fins que consideremos 
inaceitáveis. Fora do apelo à luz retrospectiva de um futuro longínquo, que 
muitos de nós nem chegaremos a ver, uma resposta possível seria a do 
equilíbrio no uso do realismo, dadas as confusões que este costuma 
introduzir quanto aos compromissos básicos. De vez em quando o social-
democrata honesto dirá “não”, socará a mesa e reafirmará com clareza suas 
lealdades, abdicará de espertezas e optará singelamente pela ação exemplar 
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– até por reconhecer a contribuição que ocasionalmente também esta 
tenderá a trazer, mesmo de um ponto de vista instrumental ou de eficiência, 
à obtenção dos fins mais altos. 

Fernando Henrique Cardoso precisava ganhar a eleição: fez a aliança 
com o PFL. Precisava assegurar clima simpático no Congresso em nome da 
“governabilidade”: esquivou-se de vetar a anistia a Humberto Lucena (e, no 
mesmo momento, precisando preocupar-se com as finanças públicas, vetou 
o aumento do salário mínimo). Tem, naturalmente, de zelar pela 
observância estrita da legalidade em movimentos reivindicatórios como os 
grevistas: jogou duro com os petroleiros. Precisa estar nas boas graças de 
Antônio Carlos Magalhães, também em nome da “governabilidade”: 
titubeou na condução do problema do Banco Econômico. Precisa vencer as 
resistências à aprovação das reformas constitucionais: recorre a práticas 
fisiológicas. Precisa evitar a desestabilização do sistema financeiro: acolhe 
e respalda decisões discutíveis sobre o Banco Nacional e recorre a práticas 
fisiológicas para matar a CPI... Sem entrar no problema da inteligência e 
acuidade factual da avaliação feita em cada caso, e mesmo admitindo que o 
governo atual segue sendo provavelmente o melhor que o país tem há muito 
tempo, creio que já fazemos jus ao murro na mesa. Que, a esta altura, já virá 
como surpresa. 

Cumpre reconhecer que a política requer realismo, é a “arte do 
possível”, segundo a velha máxima. Há outra velha máxima, no entanto, 
que diz que o poder corrompe. Por certo, uma não se reduz à outra. Mas até 
que ponto um governo Fernando Henrique Cardoso, que muitos de nós 
vemos como efetiva e singular promessa de refundação exemplar, se 
disporá ao risco de vir a ser mera ilustração da segunda, à força de se valer 
da primeira? 

Folha de S. Paulo, 5/4/1996 
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A REELEIÇÃO E O GOVERNO 

 

Como era fácil prever que aconteceria, o tema da reeleição ocupa o 
proscênio nos debates políticos nacionais. Como avaliar as questões em 
jogo? Claramente, o assunto envolve de novo a tensão perene entre 
moralidade e realismo na vida política. Pela biografia e imagem original de 
Fernando Henrique e as expectativas suscitadas, o governo atual parece 
especialmente exposto aos efeitos dessa tensão. 

Podem tomar-se, em primeiro lugar, as questões relativas à 
oportunidade e aos custos ou benefícios da reeleição do ponto de vista da 
administração pública. Os adversários da reeleição apontam os prejuízos 
causados à administração do país justamente pela atenção que ela demanda 
e pelas manobras e protelações destinadas a viabilizar sua aprovação no 
Congresso. Seus defensores contrapõem a exiguidade do mandato de quatro 
anos e a suposta necessidade de assegurar maior prazo para que o governo 
possa levar a bom termo as medidas administrativas que vem adotando, 
com destaque para a consolidação da estabilização financeira até aqui 
conduzida com êxito. Isso envolve, naturalmente, a suposição de que tais 
medidas estariam ameaçadas na hipótese de que FHC deixasse o governo ao 
fim do atual mandato. 

Mas a denúncia mais comum é certamente a de que o empenho do 
governo federal na reeleição redundaria em “casuísmo”. Não obstante a 
alegação do presidente de que casuísmo seria impedi-lo de candidatar-se de 
novo, é bem claro o sentido em que a denúncia procede. Afinal, assim como 
a proibição da reeleição nos debates constitucionais recentes teve inspiração 
circunstancial e casuística no temor da vitória de Lula, também agora se 
trata de alterar as regras do jogo em função de considerações 
circunstanciais, ou seja, os prospectos favoráveis que se abrem à reeleição 
de FHC e à continuidade do esquema de poder vigente.  

O governo pode sustentar que o que haja de casuísmo na proposta de 
reeleição importa pouco, já que, do ponto de vista do eleitor, ela resultaria 
não em restringir suas opções, mas em aumentá-las – e, a julgar pelas 
pesquisas que têm sido divulgadas, o apoio popular majoritário recebido 
pelo governo justificaria presumir que impedir a recandidatura de FHC 
seria eliminar uma opção efetivamente desejada pelo eleitorado. 
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Pessoalmente, sou sensível a essa linha de argumento. O componente de 
plebiscitarismo que ela envolve, em que o respaldo direto do governante 
pelas massas autorizaria, no limite, que as leis fossem atropeladas, vê-se 
neutralizado pelo fato de que o que se busca é a introdução da reeleição 
pelos meios legais e constitucionais apropriados. Pretender questionar a 
legitimidade disso com a alegação de que o governo controla no Congresso 
os recursos políticos necessários à aprovação da emenda redundaria em 
negar ao governo o direito de fazer política. 

O assunto é complexo, portanto. No jogo dos prós e contras, creio 
haver, na combinação de ponderações “substantivas” e uma necessária 
pitada de realismo, um saldo de razões que justificam o apoio à proposta de 
reeleição. Confesso, porém, que meu apoio vai cercado de desconforto e 
reservas. Como disse alguém mais, o empenho pela reeleição certamente 
não dignifica o governo Fernando Henrique – e é possível vê-lo como um 
caso a mais dos muitos em que o presidente, posto diante da possibilidade 
ou necessidade de optar entre uma postura exemplar e outra esperta e 
“realista”, optou sempre pela segunda.   

Daí me parecer que Fernando Henrique foi um ministro da Fazenda 
melhor do que o presidente da República que vem sendo. Pois do presidente 
cabe esperar, além da acuidade factual nas avaliações e do realismo nas 
decisões, também a liderança de natureza simbólica e exemplar. Se não a 
tivermos com um Fernando Henrique Cardoso, onde buscá-la? 

O Tempo, 15/12/1996 
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REALISMO E LIDERANÇA 

 

Meu amigo Antônio Octávio Cintra, divergindo de opiniões que 
expressei a propósito da questão da reeleição do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, provoca-me a um debate sobre ética e política, com 
ramificações na avaliação do governo atual do país. As posições que ele 
próprio manifesta destacam a necessidade do realismo em política, festejam 
o aprendizado de realismo que Fernando Henrique teria realizado e sugerem 
como critério decisivo para a avaliação de sua atuação, na qualidade de 
líder democrático, o das consequências de suas ações para o bem comum.  

Não tenho razões para comprar a imagem de adversário do governo 
FHC, cujo desempenho administrativo tenho elogiado publicamente com 
frequência. Por outro lado, quem conheça um pouco das ideias que sustento 
sabe que tenho sido defensor insistente de uma perspectiva realista no 
exame de nossos problemas políticos. Mas o realismo não pode reduzir-se a 
que nos acomodemos à busca míope dos interesses ou, no limite, ao 
cinismo. 

As reservas que exprimo no artigo que suscitou a reação de Antônio 
Octávio Cintra apontam na direção da falta de equilíbrio e critério no 
recurso ao “realismo” por parte do presidente. Tenho escrito sobre isso, e 
tomo aqui somente um caso exemplar: no episódio da anistia a Humberto 
Lucena, seria realmente a melhor opção, para assegurar a colaboração do 
Congresso, a de sancioná-la e cortejar os parlamentares, como fez o 
presidente? Ou nosso líder democrático, eleito havia pouco numa avalanche 
inédita de votos, teria podido atrever-se a vetá-la, confrontando o 
Congresso com o peso da opinião pública ao seu lado e transmitindo cedo a 
mensagem de um jogo político novo e avesso a espertezas e 
corporativismos escusos?  

Especificamente quanto à reeleição, o que digo de negativo no artigo 
questionado (onde até reconheço um saldo de razões em favor da proposta) 
é que o empenho do governo em assegurar ao presidente a oportunidade de 
se recandidatar ajusta-se a esse “realismo” – e não dignifica o governo 
Fernando Henrique. Creio que a real contestação ao teor do meu artigo por 
quem desejasse defender o governo consistiria em dizer que sim, a busca da 
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reeleição dignifica o governo. Isso, porém, Antônio Octávio não se dispõe a 
sustentar. 

Ao revés, o que temos é o apelo às consequências, que redunda na 
velha fórmula de que os fins justificam os meios. Mas é claramente um 
abuso pretender associar tal fórmula com a liderança democrática: ela tem 
sido invocada por todos os autoritarismos, para não falar dos corruptos do 
“rouba mas faz”. Por essa via, a ênfase no realismo acaba por jogar 
qualquer liderança na vala comum dos que são “do ramo” – os atores 
miúdos do jogo vicioso de nosso pantanal de debilidade institucional, 
pretorianismo fisiológico e carência de civismo. 

Aqui está talvez o principal ponto que escapa ao exercício de 
realismo de meu amigo Antônio Octávio. Ele festeja “o realismo do Plano 
Real”. De minha parte, acredito que mesmo o êxito no encaminhamento do 
Plano Real deveu muito a certa imagem especial de respeitabilidade que 
Fernando Henrique trouxe ao Ministério da Fazenda. Assim, baratear essa 
imagem, abdicar da postura exemplar, é certamente um erro mesmo do 
ponto de vista da eficiência que o realismo nos convida a destacar, incluída 
a eficiência da administração econômica.  

Mas há algo mais, e de crucial importância. O “bem comum” para o 
qual cabe esperar que nossa liderança democrática esteja atenta inclui a 
solução de um delicado problema de construção institucional, que supõe a 
criação de uma cultura apropriada e envolve decisivamente o plano 
valorativo e simbólico. As razões pelas quais admiro Fernando Henrique de 
longa data me levaram a crer que ele estivesse talhado para cumprir, nesse 
processo, o papel de liderança inspiradora, que não se opõe à lucidez e ao 
realismo de vistas largas. Lamentaria vir a ter de admitir que me enganei. 

O Tempo, 29/12/1996 
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ORDEM E JUSTIÇA 

 

O tema da ordem aflorou nos últimos dias em decorrência de duas 
manifestações de impacto, as declarações do líder do MST, João Pedro 
Stedile, e o discurso do presidente Fernando Henrique Cardoso em resposta. 
O tema é de clara importância, sobretudo na cena atual de desmandos e 
violências, e as leituras equívocas de ambas as manifestações mostram 
como ele se presta a mobilizar emoções políticas e produzir confusão. 

Começando por Stedile, não há dúvida de que se trata de declarações 
de um líder pouco cioso dos limites da legalidade – como, aliás, mais do 
que em palavras, tem ficado evidente nas ações do MST. A questão que 
emerge é a de até que ponto caberá reconhecer algum tipo de legitimidade 
em ações propensas a desafiar com moderação aqueles limites: ações que se 
disponham, por exemplo, à invasão de terras desocupadas ou não 
trabalhadas, mas que se abstenham de recorrer à violência contra pessoas. É 
duvidoso que o MST se tivesse feito ouvir (e com simpatia) pela opinião 
pública e conquistado a atenção do governo se não tivesse mostrado o 
atrevimento que Stedile apenas verbalizou, e certamente não pela primeira 
vez. Afinal, é um ministro de FHC, Bresser Pereira, quem tem definido a 
posição de esquerda como aquela que se dispõe a arriscar a ordem em 
benefício da justiça, definição com base na qual reivindica para si mesmo a 
condição de esquerdista, sem com isso causar comoção ou parecer menos 
respeitável. Com toda probabilidade, Fernando Henrique acolhe essa 
definição como ajustando-se à perspectiva que o orientou em seu próprio 
passado de esquerda – ou mesmo à sua auto-percepção atual, quem sabe. 

Assim, seria possível especular sobre as razões da ressonância dada 
agora à manifestação de Stedile, especialmente em associação com a 
inequívoca distorção com que foi tratada a parte mais polêmica de suas 
declarações. Tendo falado de “manifestações em frente dos 
supermercados”, suas palavras foram transformadas em incitação a invasões 
de supermercados e a saques. Seja como for, para o governo FHC, 
padecendo sua crise talvez mais séria, o ensejo de falar com veemência pela 
ordem foi sem dúvida politicamente bem-vindo. 

Mas há o outro lado da medalha: o equívoco de tentar desqualificar 
como meramente oportunista o discurso do presidente – ou, pior ainda, de 
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ver nele, sem mais, nova manifestação das inclinações autoritárias ou 
despóticas de que se tem acusado o governo. É especialmente notável a 
leitura negativa da menção presidencial às baionetas. Tendo tido a clara 
intenção de contrapor a violência militar, tomada como obviamente 
inaceitável, à violência igualmente inaceitável das pedras e coquetéis 
Molotov, foi insistentemente lida como ameaça de “chamar o Pires” – ou 
qualquer que seja o nome do atual ministro do Exército, alguém se lembra? 

Contrapor o discurso da ordem ao discurso da justiça, testando 
permanentemente os limites daquela em nome desta, é certamente condição 
para que se possa pretender superar a secular rigidez de uma sociedade 
singularmente desigual e injusta. Mas é preciso evitar resvalar para o erro 
de que a história recente nos advertiu vigorosamente, ou seja, o de assimilar 
a ordem à democracia “meramente formal”, à qual seria preciso contrapor a 
democracia verdadeira ou “substantiva” em que a igualdade se afirmaria. 
Pois a ordem é também o estado de direito. Em certo sentido, é verdade, 
isso significa a vigência de determinadas formalidades, e nesse sentido a 
democracia é formalidade; mas nada justifica que tais formalidades sejam 
tomadas de maneira depreciativa e que o adjetivo “mero” venha 
desqualificar a garantia dos direitos fundamentais das pessoas. Nada é mais 
“substantivo” do que aquilo que está em jogo aqui: trata-se, afinal, no 
limite, para quem começa talvez a esquecer, de impedir que as pessoas de 
ideias políticas “erradas” possam ser tiradas de suas casas na calada da 
noite e enforcadas nos porões do DOI-CODI.  

Mas trata-se também de algo mais corriqueiro: de que as pessoas, 
independentemente de ideias políticas, não sejam surradas e humilhadas, e 
eventualmente mortas, ao sabor dos humores de PMs boçais. E aqui surge 
nova e crucial nuance, permitindo lembrar que o presidente, que aplicou tal 
qualificativo aos PMs de Diadema, não teria precisado esperar a entrevista 
de Stedile para fazer o veemente discurso da ordem. Dir-se-á que a 
entrevista de Stedile é um evento mais singular e notável. Mas isso pode ser 
lido como significando que o PM boçal e o esquadrão da morte também são 
a ordem. E cabe talvez esperar do presidente também o discurso veemente e 
apaixonado da justiça. 

O Tempo, 1/6/1997 
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NOBLESSE OBLIGE 

 

Com seu ar de grave estultice, Bóris Casoy se volta para a câmara da 
esquerda e sentencia: “O PT é um partido igualzinho aos outros”. O 
pronunciamento se refere, naturalmente, às acusações de irregularidades em 
administrações municipais petistas. Apesar do acacianismo moral de Casoy 
e da banalidade de suas solenes denúncias de cada dia (ou por isso mesmo), 
sua sentença é exemplarmente ilustrativa do ânimo com que o tema tem 
sido considerado nos meios de comunicação.  

Como notou Clóvis Rossi, a ninguém ocorre tratar como “o 
escândalo do PFL” as denúncias de compra de votos parlamentares 
envolvendo governadores pefelistas, não obstante o fato de que o partido 
não tenha mostrado qualquer disposição de agir severamente contra eles, 
mesmo decidindo expulsar os bagrinhos de cujas conversas resultaram as 
gravações comprometedoras. A diferença do tratamento dado a cada um dos 
partidos nos dois episódios tem certamente boas razões. A ironia, contudo, 
é que tais razões falam em favor do PT.  

Elas têm a ver com o fato de que os comportamentos escusos 
denunciados corroboram as expectativas no caso do PFL, enquanto as 
frustram no caso do PT. Sem dúvida, não há por que pretender que a 
condição de membro do PFL seja equivalente à condição de corrupto, e os 
quadros do partido certamente incluem membros perfeitamente 
respeitáveis. Não há como negar, porém, o caráter predominantemente 
negativo da imagem do PFL aos olhos das parcelas mais atentas do 
eleitorado. O realismo e o pragmatismo que o fazem há tempos 
frequentador indefectível dos círculos mais íntimos do poder nacional 
tornam tênues, na percepção do eleitorado, as fronteiras entre o que é e o 
que não é comportamento aceitável, e a imagem partidária acaba por ser 
fortemente marcada pela ideia de uma propensão à corrupção. 

Simetricamente, seria descabido pretender que o PT fosse à prova de 
comportamentos impróprios ou mesmo corruptos. Mas isso não altera o fato 
de que o partido como tal justifica a imagem de algo singular no quadro 
partidário brasileiro tanto por suas origens efetivamente trabalhistas quanto 
pela postura de apego a princípios. Na verdade, o reproche que melhor lhe 
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caberia a respeito é o de um principismo excessivo, ao qual estará faltando 
a dose adequada de flexibilidade e realismo. 

Daí não se segue, naturalmente, que não caiba a cobrança do “E 
agora, PT?” que alguns lhe têm dirigido. Mas é possível distinguir dois 
sentidos que essa cobrança pode adquirir: de um lado, o do indigitamento 
que se desforra do moralismo em que o apego petista a princípios tende a 
desvirtuar-se e se compraz, à maneira de Casoy, em ver farinha do mesmo 
saco por toda parte; de outro, o sentido afim ao reconhecimento de que 
noblesse oblige, ou seja, de que é justamente por aquilo que o singulariza 
como partido de princípios que o PT se acha obrigado a apurar de maneira 
transparente e conclusiva os fatos denunciados e dar consequências 
inequívocas às constatações que daí resultem. Ou verá ameaçado seu 
precioso capital simbólico. 

Mas o assunto tem certo desdobramento de maior alcance, 
dramatizado também num telejornal da semana que passou. Ecoando 
manifestações que se têm multiplicado com referência à oposição em geral, 
Renato Machado, num daqueles diálogos sem graça em que o novo estilo 
jornalístico da Rede Globo se esforça por dar vivacidade à apresentação do 
noticiário, cobrava também do PT, a propósito das mesmas denúncias, a 
formulação de um programa que represente alternativa clara e efetiva à 
atuação do governo. Não é pequena, com efeito, a perplexidade da oposição 
diante da complicada situação que defrontamos na cena mundial e brasileira 
da atualidade. Mas o próprio governo tem estado pouco atento aos aspectos 
mais negativos dessa situação e das tendências que nela se afirmam. Como 
sintetizou alguém mais, se a oposição não vê soluções, o governo não 
parece muito disposto a ver os problemas. 

Se é assim, porém, há algo de torto em cobrar sobretudo da oposição as 
alternativas lúcidas. Afinal, é o governo que tem a responsabilidade de 
governar, achando-se de posse das alavancas e recursos próprios da atividade 
governamental, e não lhe cabe agir como se as dificuldades o autorizassem a 
comprazer-se na acomodação meio preguiçosa às tendências mundiais e seus 
correlatos perversos. Tem seus méritos, portanto, a atuação oposicionista que 
redunde meramente em advertir para os problemas – embora a neutralização do 
pior moralismo oposicionista possa ser importante para o incremento da lucidez 
geral do país também quanto ao aspecto da administração eficiente. 

O Tempo, 15/6/1997 
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GERENCIAL E BUROCRÁTICO 

 

As discussões da questão da reforma do Estado envolvem com 
destaque a ideia de se enxugar e agilizar uma aparelhagem supostamente 
emperrada e ineficiente. No momento, a propósito das denúncias de práticas 
ilegais em que se confundem policiais e criminosos, vemos um Arnaldo 
Jabor, por exemplo, apontar o comportamento desembaraçado dos que se 
dispõem a afrontar a lei e ironizar o caráter “burocrático” da ação policial. 
O próprio ministro Bresser Pereira, por sua parte, como titular de uma pasta 
dedicada especificamente à reforma do Estado, tem contraposto com 
insistência o modelo negativo de um Estado “burocrático” ao modelo de um 
Estado “gerencial” a ser implantado. 

A suposição em que se baseia essa perspectiva é claramente a do 
Estado como uma espécie de máquina, com respeito à qual a questão 
exclusiva a colocar-se é a de sua maior ou menor eficiência. Há muito a 
tendência estatal à burocratização deu origem a uma mitologia negativa, em 
que “burocrático” se transformou num xingamento a que todos recorrem. E 
em tempos recentes vimos florescer a indústria que, em nome do valor da 
eficiência, difunde (e vende) banalidades sob rótulos como os de 
“reengenharia” e “reinvenção do governo” – usando, na verdade, o mesmo 
bom senso acaciano que os alunos do antigo curso de administração pública 
da UFMG, como eu próprio, encontravam em suas velhas apostilas de 
“organização e métodos”. 

Reconhecendo, naturalmente, as óbvias distorções a que os princípios 
burocráticos se expõem, cumpre trazer certos reparos à nova moda. Para 
começar, em nome da própria eficiência. Em medida importante, o 
empenho de padronização é um imperativo da busca de eficiência ao se 
lidar com decisões sobre numerosos casos ou instâncias de um mesmo 
problema, como se dará com parte substancial das atividades 
governamentais rotineiras. Mas há outro aspecto muito mais importante, 
que tem a ver com as ligações entre burocracia e democracia. Aqui, a feição 
do Estado como máquina a realizar funções dadas tem de subordinar-se à 
sua feição de arena em que interesses e objetivos diversos da sociedade 
devem poder fazer-se presentes. E os fatores de morosidade e 
emperramento (a “burocracia”) da ação estatal – procedimentos 
meticulosos, aplicação de regras universalistas e impessoais, observância da 
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definição apropriada de competências etc. – se ligam ao próprio caráter 
democrático do Estado. 

Alguns embaraços das análises de Bresser Pereira em vários textos 
recentes ilustram as dificuldades do assunto. Tentando repensar a cidadania 
de maneira a orientar a reforma do Estado, Bresser faz do que chama 
“direitos públicos” uma referência decisiva. O mal a ser evitado 
corresponde à apropriação privada do Estado, que impediria o desfrute dos 
direitos públicos entendidos como o acesso de todos à “res publica”. 
Bresser vê duas formas tradicionais de apropriação privada do Estado, a 
oligarquia e o autoritarismo. Ambas envolvem o controle político do 
aparelho do Estado como tal por um grupo ou outro e são, portanto, 
inequivocamente antidemocráticas. Uma terceira forma teria a ver com um 
fenômeno de nossos dias, a expansão patrimonial do Estado, que passaria a 
dispor de maiores recursos suscetíveis de serem apropriados privadamente: 
apesar de certas sinuosidades de Bresser a respeito, vemos que se trata, ao 
cabo, da corrupção pura e simples.  

O que importa é que os males apontados (corrupção ou controle 
político de índole autoritária) dificilmente poderiam ser vistos como 
justificando que se recomende sem mais o Estado “gerencial” em vez do 
“burocrático”. Afinal, a eficiência gerencial foi um dos reclamos de nosso 
autoritarismo recente, e é patente a necessidade de controles burocráticos no 
combate à corrupção (a xingada lei de licitações em vigor é um exemplo 
atual e possivelmente distorcido dessa necessidade). Além disso, esses 
males certamente levariam a que se destacasse o papel do sistema 
judiciário, área por excelência das meticulosidades processuais e 
morosidades “burocráticas”. Mas Bresser, num jacobinismo que acarreta 
problemática presunção em favor do Executivo, tem um de seus principais 
vilões no Judiciário brasileiro, acusado de, com seu “viés liberal 
antiestatal”, embaraçar a ação ágil (“gerencial”...) do Estado. 

Por certo, o equilíbrio torna-se muito mais difícil num plano tão 
sensível como aquele em que questões de democracia se mesclam com 
ações do Estado na área de segurança pública – especialmente em 
circunstâncias em que a deterioração geral e a anomia diluem a linha que 
separa criminosos e agentes da lei. 

O Tempo, 3/8/1997 
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MINAS E CORUJAS 

 

Com seu estilo atraente, Rubem Barboza Filho glosava há alguns 
dias, no jornal O Tempo, o mote de que faltam “palavras mágicas” na cena 
política, as fórmulas sintéticas que inspiram e mobilizam. Naturalmente, a 
condição decisiva para que se possa dispor de tais fórmulas é a de que haja 
ideias a sintetizar e rumos ou ações a propor. 

A deficiência a respeito tem sido apontada sobretudo entre os setores 
de opinião de esquerda, desorientados neste mundo do pós-socialismo e do 
triunfo do mercado. Na verdade, a movimentação recente dos sem-alguma 
coisa entre nós deixa perceber que a falta de concatenação programática 
mais ambiciosa e de um claro horizonte alternativo não impede a disposição 
afirmativa e aguerrida – pode mesmo, quem sabe, intensificá-la 
perversamente. Mas, ainda que essa movimentação suscite simpatias, ela 
carece do lastro que viabilize conclamações de maior alcance. Resta a 
oposição de base sindical e partidária, envolta em sua própria perplexidade 
e pendente do eventual desgaste do esquema de forças aglutinado em torno 
de Fernando Henrique Cardoso, caso em que talvez lhe fosse dado levar sua 
perplexidade ao poder. Como, aliás, vem ocorrendo na Europa com as 
vitórias eleitorais das esquerdas, que se dão com importante capitulação 
(pré ou pós-eleitoral...) aos prosaísmos dominantes e sem que brotem novas 
palavras mágicas. 

E o governo? Há, de parte dele, a invocação insistente da fórmula do 
“moderno” contra o “arcaico”. Ela tem, porém, certo travo defensivo diante 
de tradicionais demandas de origem na esquerda, e deixa sem dúvida a 
desejar como lema capaz de provocar o entusiasmo popular. O governo 
Fernando Henrique mostra clara e crescente lacuna no plano simbólico. 
Mas seria preciso não subestimar o capital simbólico contido em coisas 
prosaicas como a nova moeda, em si mesma, ou os ganhos materiais 
associados à estabilização da economia. Além disso, uma liderança 
simbolicamente pouco inspiradora pode pretender ser instrumentalmente 
efetiva, ou sustentar que a busca de objetivos estratégicos maiores na 
verdade exige ações cujo preço são o desgaste e a impopularidade. Em 
outros termos, o valor simbólico que se expressa em palavras de real força 
mágica pode ter relação problemática com o valor intelectual do 
diagnóstico acurado e o valor pragmático da ação eficaz. 
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Quer cobremos simbolismo ou ideias, porém, algo de realmente 
acabrunhante nos foi ofertado no período recente: a dança de articulações e 
consultas sucessórias de Itamar Franco. É triste ver a mitologia da suposta 
vocação política de Minas reduzida a esse espetáculo insosso e 
inconsistente. Seu epítome foi por certo o esperado ponto alto dos contatos, 
o diálogo com o ex-governador Hélio Garcia, em que o encontro de duas 
conhecidas pobrezas de ideias e conteúdo de qualquer tipo foi descrito por 
alguns em termos de habilidade mineira. Mas trata-se antes de uma 
caricatura desfrutável, cuja única esperteza consiste em saber que não pode 
pôr-se à prova – e por isso é muda como a coruja atenta da anedota, que 
alguém quer fazer passar por papagaio que um dia falará. 

Faça-se a “união de Minas”. Mas qual será mesmo o projeto, a ideia-
força que juntará do PT ao PFL? Talvez a patacoada de um patriotismo 
regional, empenhado em “restaurar o prestígio de Minas” no cenário 
nacional? Na impossibilidade de invocar as ideias, invoquem-se a 
simplicidade e a “correção pessoal” do ex-presidente. Mas onde estarão, na 
biografia de tibieza e oportunismo, as marcas dessa correção? Talvez no 
adiamento até o último momento da filiação a um partido: qual atenderá 
melhor às conveniências? Ou na sinuosa trajetória coroada com a 
candidatura à vice-presidência na aventura de Fernando Collor e seu 
grupelho? Talvez na hostilidade miúda e interesseira à candidatura de 
Tancredo Neves ao governo do Estado, que todos sabiam ser parte de um 
projeto maior de superação do regime autoritário – hostilidade que culmina, 
aliás, em vingativa abstenção na votação do colégio eleitoral que escolheu 
entre Tancredo e Maluf. Ou na conveniente fraqueza de memória que lhe 
permite agora invocar justamente a eleição presidencial de Tancredo como 
um momento em que “Minas compareceu em peso”? 

Claro, a mera visibilidade assegurada a um ex-presidente tende a 
garantir a Itamar bom lugar nas pesquisas, sem falar do efeito-surpresa de 
um governo “simples” que teve a sorte de poder contar com Fernando 
Henrique e ensejar o espanto que Ziraldo expressou: “Ué! Não é que deu 
certo?”. Deu certo, sim. Mas esperar que dê de novo é tentar Deus. 

O Tempo, 10/8/97 
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“GOVERNANÇA” E POLÍTICA 

 

A questão da reforma do estado pode ser apreciada de duas 
perspectivas distintas. A primeira destaca o problema da produção de poder, 
de incrementar o poder e a eficiência da máquina do Estado na perseguição 
de seus fins. Os especialistas têm falado aqui de “governança”, restaurando 
um arcaísmo vernáculo (embora em arremedo ao uso de governance pelos 
americanos) que tem a vantagem de evitar os abusos associados com o 
emprego de “governabilidade” para indicar aspectos da máquina estatal. 
Com sua ênfase na eficiência, esta perspectiva pode ser vista como 
“técnica”, correspondendo à administração como disciplina especial. 

A segunda perspectiva, característica da análise propriamente 
política, salienta o problema da distribuição de poder, indagando como se 
distribui o poder entre atores e interesses diversos e levando à questão geral 
de democracia versus autoritarismo. Referida à aparelhagem do Estado, a 
indagação crucial, por contraste com a ideia da eficiência na busca de fins 
tomados como dados, é aqui a de quem fixa os fins da ação do Estado. É 
possível evocar a respeito, por exemplo, a concepção marxista do Estado 
como “comitê executivo” da burguesia. Mas o presidente Fernando 
Henrique nos tem propiciado uma ilustração doméstica e atual da mesma 
óptica básica, ao lembrar com certa insistência que o Estado brasileiro “não 
foi feito para os pobres”. A sugestão, naturalmente, é de que o Estado, 
dadas as condições de sua feitura e a categoria de atores que nela 
predominaram, é menos ou mais sensível a diferentes interesses, com 
respeito aos quais se mostra menos ou mais capaz de eficiência.  

Essa dualidade de perspectivas coloca o problema das relações entre 
os dois aspectos. O ponto de vista da eficiência, atento para os imperativos 
“gerenciais” e de aggiornamento da aparelhagem estatal brasileira, tem 
claramente predominado nas discussões recentes. Mas a indagação sobre as 
relações entre os dois lados traz um desafio de muito maior alcance, 
envolvendo o reconhecimento de que o problema da administração eficiente 
não pode ser dissociado do problema político, ou seja, do problema de 
garantir também a operação democrática do Estado. Esse desafio é, 
portanto, o da concepção e eventual implantação de um projeto político-
institucional (ou constitucional, em sentido sociologicamente denso), em 
que a aparelhagem organizacional do Estado se articule com a coletividade 
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e lhe dê expressão adequada – tanto em sua dimensão social, em que se 
relacionam camadas ou setores sociais diversos, quanto em sua dimensão 
territorial, onde ocorrem as deficiências do nosso federalismo. 

Sem dúvida, os objetivos que surgem da perspectiva “técnica” são, 
em boa medida, objetivos que se justificam por si mesmos, e vale ponderar 
que não é preciso fazer tudo para fazer qualquer coisa – por outras palavras, 
não é preciso esperar a solução definitiva do problema político-institucional 
para, por exemplo, treinar pessoal, assegurar a possibilidade de demissão 
por desempenho insuficiente, introduzir tetos ou extra-tetos salariais... 
Entramos em terreno perigoso, porém, quando o empenho “técnico” de 
reformar a máquina se combina com a presunção de que o problema 
político-institucional se acha resolvido. Essa presunção está claramente 
presente nas orientações explicitadas por importantes lideranças 
governamentais, e não pode deixar de ter, ela própria, implicações políticas.  

Assim, o ministro Bresser Pereira declarava há alguns dias, em 
simpósio realizado em Brasília, que o problema da “governabilidade” 
(entendido como o problema institucional do exercício legítimo do poder) 
está resolvido no país: o que agora defrontamos é mera “crise de 
governança”. Isso certamente se liga à posição que o ministro tem 
defendido há tempos em artigos na imprensa, segundo a qual “o pacto é 
Fernando Henrique”. Por positiva que seja a avaliação a ser feita do 
governo Fernando Henrique, é ocioso assinalar o otimismo descabelado de 
se pretender ver nele a solução do nosso problema institucional como tal. 

Talvez algo desse otimismo seja inerente à ocupação de altos cargos 
governamentais. Mas ele não só redunda num jacobinismo de inclinação 
autoritária e tecnocrática: ele produz também a disposição de negar com 
tranquilidade a atribuição de qualquer prioridade à reforma político-
institucional. As disputas em torno desta passam a poder ser vistas como 
compondo um jogo menor, e ela se torna, na verdade, amplamente 
supérflua. 

O Tempo, 17/8/1997 
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EL NIÑO 

 

Ciro Gomes é novidade potencialmente importante na cena política 
brasileira. Jovem, mas já de posse de relevante experiência eleitoral e 
administrativa, associado à imagem de êxito e eficiência do PSDB cearense 
de Tasso Jereissati, com estilo pessoal atrevido e cheio de verve e propenso, 
assim, a atrair a atenção dos meios de massa, pode vir a cumprir papel de 
destaque na sucessão presidencial já em marcha. Representará alternativa 
política real e consistente, seja em termos do que propõe ou de viabilidade 
político-eleitoral? 

Sua recente entrevista ao Jornal do Brasil oferece a oportunidade de 
uma avaliação das propostas. A consistência é claramente precária. Há, de 
um lado, a denúncia afirmativa de insuficiências e vacilações do governo 
Fernando Henrique com a qual é necessário concordar. Assim, não obstante 
a arrevesada (e postiça) linguagem gramsciana de perda de “hegemonias” 
diversas (para não falar da desfrutável tentativa de contrapor a disposição 
analítica à sensibilidade a impulsos freudianos na orientação política), 
merece acolhida a acusação do déficit em que incorre FHC como liderança 
intelectual e simbólica. Esse aspecto é adequadamente ligado, além disso, a 
“erros” políticos que são ou a expressão direta do estilo pessoal talvez 
excessivamente afável do presidente (e que faz pensar que talvez lhe viesse 
bem uma pitada da afirmatividade de Ciro Gomes) ou o resultado de opções 
substantivas certamente ponderadas e medidas – com destaque para a 
malfadada (ou mal-datada) aposta na reeleição. Somem-se as advertências 
com respeito a aspectos específicos da política econômica posta em prática 
pelo governo, não obstante serem, em sua maior parte, pontos para os quais 
muitos têm chamado a atenção e cuja correção não parece supor 
reviravoltas radicais. 

Mas a dose de patacoada é demasiado grande – e, no todo, não há 
como tomar as críticas a sério. Qual é mesmo a posição de Ciro Gomes a 
respeito da questão das alianças, e em que diverge da de Fernando 
Henrique? São necessárias alianças amplas. Ora, Fernando Henrique tem 
sido acusado justamente pela amplitude das alianças. Mas as alianças não 
podem ser clientelistas ou fisiológicas, e as de Fernando Henrique, 
comprometidas pela perda de hegemonia, supostamente o seriam – o que 
parece envolver, naturalmente, sobretudo o indiciamento da aproximação 
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com o PFL, partido-símbolo do pragmatismo fisiológico. Ciro Gomes, no 
entanto, faz o elogio do PFL, apontado como álibi de adeptos 
“esquerdosos” do governo, e, forçado a incluir o nome de Antônio Carlos 
Magalhães numa lista negativa, abre-lhe enorme ressalva de sentido 
equívoco, que resulta em barretada mais que positiva.  

Com quem é, pois, a briga de Ciro? Maluf, Newton Cardoso, 
Sarney... Convenhamos que é pouco inimigo para tanta celeuma. Contra 
eles, recomenda Ciro, Fernando Henrique deveria apelar diretamente ao 
povo: “vou enfrentar a velhacaria, vocês me ajudem”. Bonapartismo, 
messianismo? Não na leitura de Ciro, que prefere enxergar messianismo na 
vinculação da imagem de Fernando Henrique ao Real – vinculação esta 
que, seja o que for que se diga do plano de estabilização, o presidente 
dificilmente teria podido evitar, ainda que tivesse razões para empenhar-se 
em fazê-lo. 

E qual é o plano de governo de Ciro, quais os seus cinco dedos? Ora, 
o plano de Fernando Henrique: “os cinco dedos são os mesmos, a agenda é 
essa aí”... E o PT, acrescente-se, acaba de fora da ampla aliança de Ciro 
porque não percebe a importância da estabilidade. 

Ciro vem do PDS. Em aparições na televisão se declara não 
socialista, mas social-democrata, apesar de não deixar claro o que entende 
por isso. Supostamente nessa condição, flerta com o PSB enquanto há 
indícios de que sua filiação e candidatura à presidência pelo partido têm 
viabilidade. Mas acaba no PPS, onde as coisas parecem mais fáceis. Se for 
efetivamente candidato, será provavelmente um adversário incômodo para 
Fernando Henrique em eventuais debates públicos. É duvidoso, porém, que 
o recorte sinuoso de seu espaço no jogo político-partidário da sucessão seja 
suficiente para garantir-lhe a penetração em que parece apostar, sem falar 
do preço a pagar em incompatibilidades políticas e pessoais pela 
afirmatividade que tende a desandar em estouvamento. Para nós, porém, o 
realmente importante seria aquilo que a combinação de sinuosidade e 
estouvamento justificaria esperar no exercício da presidência da República. 
Cabe apontar os defeitos das virtudes de Fernando Henrique. Mas haja 
virtudes rutilantes para os defeitos de Ciro Gomes.  

O Tempo, 28/9/1997 
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ESTADO DE QUEM? 

 

O presidente Fernando Henrique Cardoso tem claramente um de seus 
traços positivos num estilo pessoal informal e à vontade. No plano da 
linguagem, esse estilo se expressa num coloquialismo desenvolto e 
ocasionalmente mesmo saboroso. O inconveniente é que o estilo o leva, 
com bastante frequência, a falar demais e dizer bobagem. 

Tivemos há pouco a infeliz manifestação a respeito dos índices de 
desemprego. Sem mais aquela, o presidente trata em público os números 
desfavoráveis ao governo que resultam do trabalho do Dieese e da 
Fundação Seade como o produto de manipulações levianas. Ora, os 
procedimentos de que se vale esse trabalho são conhecidos. Ainda que 
possam apresentar diferenças metodológicas quanto aos procedimentos 
adotados pelo IBGE, por exemplo, não há motivos aparentes para 
questionar-lhes a seriedade – na verdade, a implantação da metodologia 
correspondente contou com a participação de destacadas figuras ligadas ao 
governo. O estouvamento que aí se revela é bastante ruim, indicando que a 
“leveza” atribuída pelo presidente aos supostos manipuladores 
provavelmente serve para descrever o seu próprio comportamento no 
episódio. Mas há a agravante da desinformação exibida pelo presidente-
sociólogo, que ganha mesmo uma nota estapafúrdia com a invenção de um 
limite superior de 24 anos de idade na população supostamente investigada 
na pesquisa contestada. 

Vemos agora o presidente dizer e repetir de público, a propósito da 
crise produzida pela disposição manifestada pela Volkswagen de despedir 
milhares de trabalhadores, que não é trabalhador nem dono de empresa, e 
portanto não tem nada com isso. Como o presidente não é tampouco 
favelado, sem terra, agricultor, pobre, estudante, morador de zona pouco 
segura, financista etc. etc., a proposição, tomada ao pé da letra, leva a uma 
espécie de abdicação – ou então redunda na estranha tese de que o 
presidente da República só conta com justificação para agir na defesa de 
seus interesses pessoais de qualquer tipo, ou dos interesses do presidente 
como tal (talvez a reeleição?). 

Pondo de lado o destempero verbal, é claro que a intenção do 
presidente é aludir a certa concepção do papel do Estado: a intervenção nas 
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relações capital-trabalho deve ser evitada, pois corresponde a algo que 
merece ser desqualificado como “populismo”. O problema, naturalmente, é 
que o estado acaba de fazer enorme intervenção no mercado, com o pacote 
econômico recente, e não teve dúvidas quanto a intervir no sistema 
financeiro com o PROER (que o presidente reivindica, aliás, como tema de 
sua campanha para a reeleição). Fica, assim, a questão do que é que 
diferencia um caso dos outros, o que é que legitima a intervenção aqui e a 
torna imprópria acolá. 

Ora, se concordamos em que o governo deve administrar a economia, 
não há por que excluir, em princípio, a intervenção estatal nos problemas 
relativos ao emprego. Ver “populismo” nisso é omitir que a administração 
neocorporativa desses problemas, entre outros, tem sido característica 
crucial da social-democracia que o partido do presidente reivindica e que 
até há pouco era o arranjo incontestado dos países que tendemos a tomar 
como modelo. Mesmo no quadro ideológico do neoliberalismo, porém, a 
justificação para a intervenção é fornecida pelas consequências sociais 
negativas que a dinâmica espontânea do mercado tenderá ocasionalmente a 
produzir – e não cabe dúvida de que é isso que o presidente tem em mente 
ao reclamar o PROER como tema de campanha. Mas qual é o tamanho do 
estrago que justificará a intervenção: dez mil desempregados são pouca 
coisa, cem mil serão suficientes?  

Há outra óptica, que tem a ver com a lógica do sistema, que temos 
evocado às vezes. Ocorre que, nas condições próprias do capitalismo, a 
sensibilidade governamental aos danos sociais é mediatizada pelo que se 
passa no mundo da produção e do capital. Numa palavra, o problema social 
é um problema econômico: o governo agirá em favor do social, 
supostamente, assegurando as condições propícias ao vigor capitalista e 
neutralizando as consequências danosas para todos dos desastres a que se 
expõe o jogo do capitalismo. As circunstâncias do mundo globalizado, 
hipermercantilizado e “financeirizado” do momento não teriam feito senão 
exacerbar essa lógica, que autores de inspiração marxista tratam há muito 
como a dependência do Estado perante o capital. Nessa óptica, Fernando 
Henrique (à parte a sociologia, o passado esquerdista, o charme, a verve) é 
apenas mais do mesmo. E talvez até tenha a razão possível. 

O Tempo, 14/12/1997 
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BARGANHAS E SHIRLEYS 
 

No encontro do Círculo de Montevidéu, o presidente Fernando 
Henrique se queixava da tendência que teria a imprensa de tomar qualquer 
negociação com os membros do Congresso como vil barganha. Ao mesmo 
tempo, a movimentação suscitada entre os partidos pela reforma ministerial 
em andamento, especialmente pela designação de José Serra para o 
Ministério da Saúde, levava Bóris Casoy e assemelhados à denúncia da 
falta de sensibilidade dos políticos para com o bem público, presos como se 
achariam ao jogo menor dos interesses político-partidários. 

A visão da política existente na imprensa bem-pensante e no público em 
geral é, com efeito, marcada por intenso moralismo, em que tudo tende a 
aparecer como baixeza. Tal visão decorre, de maneira apenas aparentemente 
paradoxal, da imprópria idealização do que deveria ser a “boa” política ou a 
política genuína, por contraste com as formas “degeneradas” que ela tende a 
assumir diante da dificuldade de pôr-se à altura do ideal. E é curioso observar 
que daquela visão não escapam nem mesmo alguns setores compostos de gente 
que deve ocupar-se profissionalmente em refletir sobre a sociedade e de quem 
se deveria esperar, portanto, maior sofisticação. Este é particularmente o caso 
dos economistas, entre os quais o paradoxo aparente se aguça: sendo os reis do 
realismo em sua seara própria e contemplando a atividade econômica como 
orientada, naturalmente, pelo egoísmo e a motivação de ganho pessoal, 
costumam engrossar o coro moralista quando se dispõem a tratar de política – 
como se os agentes em um e outro campo fossem feitos de massas diferentes. 
Exemplo bem claro é um rumoroso artigo do finado Mário Henrique Simonsen 
publicado na revista Veja alguns anos atrás, cujos heróis, os capitalistas 
“verdadeiros” na busca bem sucedida do lucro privado, fazem contraponto com 
a “farsa” e os motivos suspeitos e viciosos daqueles que se acercam de algum 
modo do Estado no “capitalismo cartorial”. 

Não se trata, por certo, de dizer que não há corrupção na política, em 
nosso país como em outros. Mas a perspectiva adequada sobre o tema impõe 
algumas ponderações importantes. Em primeiro lugar, a de que não há por que 
separar cortantemente, a respeito, a política das formas privadas de atividade, 
onde eventualmente pululam empresários, profissionais e mesmo consumidores 
corruptos e prevalece a ética do “quero levar vantagem em tudo”. Em segundo 
lugar, assim como seria impróprio presumir que a atividade empresarial venha 
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a orientar-se antes de mais nada por preocupações solidárias e altruístas (o 
economista que fundasse em tais supostos suas eventuais recomendações não 
teria o respeito de ninguém, com boas razões), assim também não cabe 
esperar que os políticos sejam altruístas e cívicos, como decorrência da 
suposição de que na política se trataria do bem público. Pois os agentes 
envolvidos na política buscam também, “naturalmente”, antes de tudo os seus 
fins próprios – e, tanto quanto a economia, o espaço da política é, nesse sentido, 
também o espaço dos interesses. 

Duas consequências podem ser apontadas como decorrendo dessa 
perspectiva. Por um lado, cumpre reconhecer que o problema de implantar 
padrões de moralidade e civismo só terá solução se tomado como algo que se 
refere simultaneamente aos planos privado e público e que ressalta justamente a 
articulação deles. Por outro lado, o que singulariza a política é o fato de que 
nela, ao invés dos ajustamentos espontâneos e cegos (e às vezes brutais) do 
mercado, a conciliação dos interesses é buscada por meio de um elemento de 
natureza intencional, que se incorpora em procedimentos e instituições e se 
torna assim capaz de conduzir o processo de maneira controlada e atenta 
também a considerações universalistas e solidárias.  

Mas o esforço de construção institucional requerido só será bem-
sucedido se for ele próprio realista. E o exemplo por excelência é aqui 
provavelmente o dos “pais fundadores” da constituição dos Estados Unidos, 
que, preocupados com o efeito deletério das “facções” (ou do 
corporativismo fisiológico do nosso vocabulário corrente), em vez de ansiar 
por um mundo sem facções, dedicaram-se a elaborar a complexa estrutura 
dos “freios e contrapesos”, que conta com o jogo egoísta das facções e dos 
interesses múltiplos para a sua neutralização recíproca e a eventual 
promoção do interesse público. De resto, não é o nosso tempo, afinal, o 
tempo do pretenso fim das ideologias e do império do pragmatismo, que 
tantos vêem com bons olhos? 

Insistamos: nada disso elimina a diferença entre políticos maiores e 
menores, nem abole a elegância e a compostura da política. E, se há 
moleques prontos a ofender de público um ex-presidente (meio parvo e 
trapalhão, que fazer...) com a evocação de apelidos como “Shirley”, 
incomoda, sim, ver um presidente supostamente elegante e ético que se 
deixa fotografar em risonha confraternização com eles. 

O Tempo, 29/3/1998 
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HONRADEZ 

 

Visto de Minas, o sombrio noticiário dos últimos dias tem duas 
vertentes. A primeira, que alcança o país por inteiro e ganha a primeira 
página de todos os jornais, é a da morte de Sérgio Motta e Luís Eduardo 
Magalhães. A segunda, de ressonância mais regional, é a da divulgação das 
atas da reunião secreta da Assembléia Legislativa em que foram cassados, 
há 34 anos, os deputados Dazinho, Riani e Bambeara, com o espantoso voto 
favorável da unanimidade dos presentes. 

Sendo peças cruciais da chamada “articulação política” do governo 
FHC, Serjão e Luís Eduardo se achavam no centro mesmo da arena em que 
emergiram muitos dos problemas que ameaçaram comprometê-lo em sua 
imagem. Cada um deles tem sua ambiguidade. Quanto a Serjão, a imagem 
pública que predominava, por suas próprias artes, é sem dúvida a de um 
político realista ou mesmo cínico, empenhado em agir despachadamente 
para fazer o que é necessário fazer (comprar votos, talvez?) e pouco 
preocupado em dissimular as asperezas dessa disposição realista. Mas de 
repente emergia o lado do Serjão-candura – e ei-lo, por exemplo, nas 
páginas amarelas de “Veja”, a dizer singela e vigorosamente a verdade 
sobre o que quer que fosse: sobre os adversários ou as pessoas de que se 
distanciava, mas também sobre aquilo que ocasionalmente o envergonhava 
na própria atuação do governo de seu amigo Fernando Henrique. E por 
certo se ajusta a esta segunda face, embora soe algo surpreendente à luz da 
imagem dominante de estouvamento e cinismo, a exortação dirigida ao 
presidente na mensagem que acabou vindo a ser sua despedida: “não se 
apequene”. 

Já Luís Eduardo tem um lado cinza em suas origens, como filho e 
cria política que era de Antônio Carlos Magalhães (figura humana, ele 
próprio, rica e ambígua, mas fortemente marcado pela convivência 
confortável e proveitosa com a ditadura de 1964). Luís Eduardo, porém, 
não apenas adquiriu luz própria; na verdade, as razões que fizeram dele o 
parlamentar destacado e o político de futuro promissor são altamente 
reveladoras no que têm de singular. Pois o que todos lhe reconhecem, os 
adversários não menos que os aliados, é que, num quadro em que a política 
é vista como sinônimo de desonestidade e oportunismo esperto, Luís 
Eduardo era um homem honrado, cuja palavra valia. Se falamos tanto das 
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imposições realísticas da vida política e tanto se tergiversa a respeito do 
lugar que nela teriam as convicções e as virtudes morais, o exemplo de Luís 
Eduardo vem certamente questionar esse “realismo” autocomplacente e 
supostamente lúcido: a razão por excelência de que ele pudesse ser o elo 
instrumental e eficiente do governo com o Congresso residia justamente no 
fator “simbólico” de sua honradez pessoal. O que não o impediu, na 
presidência da Câmara, de exercer forte liderança, com aptidão e gosto. 

Mas as notícias de Minas resgatam tristemente o realismo. O que aí 
vemos são o cálculo das conveniências pessoais e o puro e simples medo 
levando parlamentares escondidos numa sessão secreta a pôr de lado 
qualquer consideração ética ao decidir sobre a sorte de colegas visados pela 
truculência do regime que se inaugurava. Mais que isso: na verdade, há 
mesmo a ironia de certa invocação da ética contra os colegas na alegação de 
falta de decoro parlamentar (afinal, eram comunistas...) como razão para a 
cassação. E é claro que Bambirra tem razão ao recusar a explicação que 
alguns tentaram dar, segundo a qual não existiriam alternativas. Não 
havendo constrangimento físico imediato, havia, por certo, a alternativa 
digna de votar contra – e ser cassado, se fosse o caso. 

Nelson Rodrigues nos falava da unanimidade burra. Pois os fatos de 
34 anos atrás nos lembram que a unanimidade pode ser também indigna – e 
o calor do unânime apoio recíproco tenderá especialmente a produzir-se, 
talvez, em circunstâncias em que a opção de mostrar a cara em divergência 
custe algum preço e exija coragem. Quem sabe teremos a sorte de ver agora 
a democracia brasileira, com todas as suas precariedades, durar para 
sempre. Assim seremos expostos com menor frequência a situações-limite 
como as de 1964, em que as deficiências que o realismo aponta nas 
motivações e ações dos agentes políticos tendem a transformar-se em tal 
feiúra. 

O Tempo, 26/4/1998 
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AMADEO E CARONAS 

 

Há um par de semanas, na Gazeta Mercantil, Maria Clara do Prado 
resumia opiniões recolhidas em entrevista do ministro do Trabalho, Edward 
Amadeo, sobre a flexibilização do mercado de trabalho brasileiro e a 
necessidade de novo modelo de organização sindical. O ministro desfiou o 
rosário que se tornou usual: acabar com o poder normativo da Justiça do 
Trabalho; eliminar o imposto sindical; liquidar a unicidade sindical e 
aumentar a competição entre os sindicatos, o que é apresentado como ganho 
para os trabalhadores, que passariam a “poder optar entre vários 
sindicatos”, com a preferência recaindo sobre aquele que oferecesse 
melhores benefícios laterais ao trabalhador individual e sua família, como 
creches, por exemplo. 

Cumpre reconhecer, sem dúvida, que as razões apresentadas em 
defesa das diferentes contas desse rosário têm lá topicamente os seus 
méritos, um exemplo sendo o efeito desestimulante trazido pela Justiça do 
Trabalho para as negociações entre patrões e empregados. Mas é notável a 
candura com que Amadeo (como antes dele Paulo Paiva, a insistir na 
necessidade de substituir os sindicatos de categorias por sindicatos de 
empresas) se dispõe a atuar como ideólogo e a revelar de público seu 
empenho, na condição de ministro do Trabalho, em desarticular a estrutura 
organizacional com que conta o movimento trabalhista. 

Para começar, há algo de claramente autoritário em que o governo 
pretenda dizer até que ponto os sindicatos de trabalhadores haverão de 
competir entre si. Afinal, estamos diante de um governo que reclama o fim 
da era Vargas, cujo autoritarismo tem supostamente uma de suas faces na 
busca de controle do movimento trabalhista. Mas há bem mais. Pois, não 
obstante o autoritarismo, o varguismo redundou em dotar o movimento 
trabalhista do instrumento organizacional, enquanto a disposição atual do 
governo arrisca resultar, se bem sucedida, em privá-lo dele. Cabe lembrar 
que a organização é compatível com a decisão de agir 
descentralizadamente, ao passo que a desorganização não permite a decisão 
de agir organizada ou coesamente. Do ponto de vista do movimento 
trabalhista, portanto, a postura governamental pode significar o convite a 
pura e simplesmente abrir mão de um recurso. 
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Merece especial registro, porém, a insensibilidade do ministro (afinal, 
um economista e cientista social) perante a possibilidade de se falar de 
objetivos coletivos como estando envolvidos no movimento trabalhista – e 
do caráter de “bens públicos” que esses objetivos assumem, com os 
problemas decorrentes para sua perseguição eficaz. Vasta literatura técnica 
aponta as dificuldades que cercam a busca de “bens públicos” ou objetivos 
coletivos no caso de categorias sociais numerosas como a dos que devem 
vender força de trabalho, dadas as circunstâncias que levam ao cálculo 
individual de ganhos e benefícios e à tendência universal a tomar “carona” 
nos esforços dos outros. Benefícios individuais laterais (como creches, 
assistência médica etc.) não são, nessa óptica, senão estímulos secundários 
ou “incentivos seletivos” que, recompensando os interesses mais estreitos e 
míopes dos indivíduos como tal, ajudam a produzir comportamentos afins 
aos objetivos coletivos e a garantir as estruturas organizacionais complexas 
que estes exigem. Mas o ministro os trata como o fim por excelência do 
envolvimento sindical dos trabalhadores, vendo os problemas pertinentes 
meramente em termos da oferta de produtos num mercado em que os 
trabalhadores isolados fazem suas escolhas. 

Essa distorção tem muito maior alcance do que pareceria à primeira 
vista, estando claramente por detrás da tendência do governo à acomodação 
intelectualmente preguiçosa e autocomplacente à dinâmica geral da 
globalização. Pois a inserção dos diferentes países nessa dinâmica geral, 
com as promessas e os riscos nela contidos, acha-se submetida à mesma 
lógica e aos mesmos dilemas básicos: por um lado, a colaboração e a 
organização em grande escala (no limite, em escala planetária) são 
necessárias para ajustar o esforço de controle e coordenação ao plano 
transnacional do mercado em que operam os mecanismos econômico-
financeiros do novo capitalismo globalizado, com suas consequências 
perversas; por outro lado, as forças da globalização são por si mesmas 
propensas a engendrar, ao revés, comportamentos competitivos e a postura 
do “carona”. Não serão animadoras as perspectivas se tais desafios 
complicados se tiverem de enfrentar com o simplismo de Amadeos. 

O Tempo, 14/6/1998 
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SEU ALBINO 

 

O folclore pontenovense da família de minha mulher inclui a figura 
de um certo seu Albino, cidadão de uma Ponte Nova já remota. Tal como 
entra no folclore familiar, o que distinguia o seu Albino era a mania 
peculiar de meter-se entre as pessoas. Se, por exemplo, na igreja, um banco 
se achava inteiramente tomado, lá vinha de repente o seu Albino a 
espremer-se entre os ocupantes (o folclore não esclarece se especialmente 
os do sexo oposto), reduzindo o espaço disponível para todos e o conforto 
de cada um. 

Seu Albino é aqui lembrado a propósito de um traço da cena 
contemporânea que redunda em estreitamento e desconforto. Tal traço 
ganha feição mais nítida na ideia de uma “terceira via” e nas ambiguidades 
que envolve. Comentando discurso de Tony Blair, o primeiro ministro 
social-democrata da Suécia, Goran Persson, assinalou há alguns meses que 
a terceira via é a social-democracia tradicional. Essa observação se baseia, 
naturalmente, na suposição de que a primeira e a segunda vias são o 
liberalismo econômico, de um lado, e o socialismo propriamente dito, de 
outro. Contudo, a proposta de Blair parece aplicar-se, na verdade, a um 
espaço bem mais restrito, em que a terceira via vem enfiar-se, à moda do 
seu Albino, entre o liberalismo econômico e a própria social-democracia. 
Assim, se representava até há pouco não apenas uma opção legítima, mas o 
meritório ponto de equilíbrio entre tendências extremadas e como tal 
problemáticas, a social-democracia surge agora como problemática e 
ilegítima ela própria. E, diante da força com que se impõe o ânimo liberal 
nos dias que correm, a apertada busca de uma terceira via ao estilo de Blair 
já seria em si mesma o resultado de um esforço de flexibilidade, e assim 
tende a ser apresentada e apreciada. 

Esse estreitamento tem claros reflexos na dinâmica do processo 
político-eleitoral brasileiro, que se mostram na mudança do papel simbólico 
cumprido pela candidatura Lula nas disputas presidenciais que vão da 
eleição de 1989 à atual. Em 1989, num mundo em que o socialismo ainda 
existia e a globalização não era a realidade corriqueira de agora, a eventual 
vitória de Lula sem dúvida representava em maior medida, aos olhos do 
establishment do sistema sociopolítico brasileiro, o risco de uma tentativa 
de efetiva implantação do socialismo (lembremos Mário Amato e os 800 
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mil empresários que deixariam o país). Em contrapartida, certamente se 
abria como opção respeitável para um presidente Lula (provavelmente com 
problemas em sua retaguarda petista mais radical...) a de fazer social-
democracia, talvez reformulando a estrutura corporativa herdada de Getúlio 
Vargas de forma a ajustá-la ao modelo do neocorporativismo social-
democrata dos países da Europa ocidental – modelo que, afinal, acabara de 
inspirar o próprio nome ao recém-fundado PSDB. Agora, em contraste, 
provavelmente ninguém acredita que haja razões para temer iniciativas 
efetivamente socialistas de um eventual governo de Lula. Mas a mera 
possibilidade de políticas de teor social-democrata, contando com a 
presença importante do Estado e com o deslocamento de recursos para o 
plano social, passa a justificar as denúncias de “caos” que presenciamos. 

Não se trata de dizer que o PT mostre saber como administrar o país 
de maneira competente, ademais de socialmente orientada e eticamente 
inspirada, nas novas condições da cena mundial. Mas tampouco há razões 
para acreditar que Fernando Henrique, aparentemente identificado com os 
horizontes estreitos da terceira via de Blair, conheça o truque para torná-la 
consequente no segundo mandato que tudo indica virá a conquistar. Em 
circunstâncias em que o nosso velho fosso social se torna o cenário para 
políticas centradas (forçosamente, em ampla medida) na promoção do valor 
da competitividade, e portanto no acirramento da competição em que uns 
ganham e outros perdem, não há perspectivas claras de promoção da 
dimensão social da cidadania entre nós, como condição de eventual 
consolidação da própria democracia como tal. Talvez caiba esperar, quem 
sabe, que um novo mandato de FHC, representando o adiamento de certos 
confrontos e turbulências, nos dê algum tempo extra para o aprendizado que 
o mundo novo requer.  

O Tempo, 30/8/98 
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NÃO COMECE DAQUI 

 

Anedota que li há pouco em livro sobre a transição político-
econômica corrente nos países da Europa oriental, às voltas com a carência 
tanto de mercados efetivos quanto de estados fortes, fala do viajante 
perdido no interior da Irlanda que encontra no caminho um camponês e lhe 
pede informação sobre como chegar a Dublin. Depois de pensar um 
instante, o camponês responde: “Não comece daqui”. 

A história me ocorre a propósito do evento representado pela última 
eleição presidencial do século, que vivemos neste domingo, e das 
circunstâncias em que se realiza. Naturalmente, se a anedota tem graça é 
porque é fatal que comecemos do lugar onde estamos. Mas ela contém 
também a sugestão de que há um componente de arbítrio e escolha nas 
ações que nos levam a estar em certo lugar em dado momento, e de que 
podemos escolher com maior ou menor lucidez. Assim, os embaraços com 
que nos defrontamos a cada passo são sempre, em algum grau, de nossa 
própria feitura. 

Fernando Henrique e os integrantes de seu governo ou grupo político 
certamente prefeririam estar diante da oportunidade de um segundo 
mandato com perspectivas mais favoráveis. A crise econômico-financeira 
internacional deflagrada no ano passado e seu agravamento atual 
claramente não constavam das expectativas do governo. Não obstante os 
efeitos notavelmente amenos da crise sobre o próprio processo eleitoral, 
com a recandidatura do presidente persistindo incólume e mesmo se 
fortalecendo, o período pós-eleitoral e o provável segundo mandato se 
abrem agora num quadro mais sombrio: incerteza quanto ao controle pelo 
governo dos recursos necessários para poupar o país das consequências 
mais dramáticas (ou trágicas) do colapso financeiro mundial, necessidade 
imperiosa de prontas medidas recessivas e impopulares, risco de rápido 
desgaste da liderança presidencial, com consequências políticas e 
administrativas talvez funestas... No entanto, a exclusão do cenário negativo 
atual das expectativas governamentais não foi mais que uma aposta mal 
fundada, que contrariava o princípio estratégico elementar de prevenir-se 
contra o pior. Ela se torna especialmente inaceitável dado que, além de 
tratar-se de decisões governamentais destinadas a afetar pesadamente a vida 
de tanta gente, não havia razão para presumir que o pior fosse improvável. 
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De sua parte, o PT, força principal de oposição, tem motivos para 
lamentar a sorte madrasta que o fez defrontar-se, mal nascido como fruto 
promissor do amadurecimento de nossa dinâmica político-social de longos 
decênios, com o mundo radicalmente alterado do pós-socialismo e da 
globalização. Mas, posto agora diante da provável e talvez definitiva 
terceira derrota de seu líder mais importante e da possível ameaça a sua 
própria sobrevivência como partido coeso e relevante, o PT é também 
vítima, por certo, da falta de disposição de esforçar-se para processar com 
lucidez e realismo esse mundo novo, com suas vagas promessas, perigos 
numerosos e tantas razões de perplexidade. É melancólico que a novidade 
petista venha a desaguar na rançosa aliança com um Brizola. E cumpre 
reconhecer que, com todo o parlapatório meio inconsistente, Ciro Gomes, 
aliado possível, não deixou de denunciar com antecipação as dificuldades 
da política econômica do governo. O que é talvez o fator decisivo de seu 
avanço de última hora nas pesquisas, preocupando, ao que parece, os 
arraiais de Fernando Henrique. 

Ficamos nós, eleitores, com a indagação de como contribuir para a 
caminhada coletiva a partir das incertezas do ponto em que nos 
encontramos. Parte crucial do desafio, que os dados das pesquisas indicam 
ter-se colocado com clareza nestes termos para o eleitorado em geral, é a 
possível tensão entre simpatias políticas, de um lado, e, de outro, a 
avaliação judiciosa das consequências da decisão eleitoral para os 
prospectos de que possamos escapar do desastre que nos ameaça a todos. 
Para quem achar que basta, resta o consolo do que há de fortuito e 
eventualmente absurdo no próprio processo de agregação eleitoral de 
preferências numa coletividade de milhões, que faz de cada um de nós um 
participante sem importância de um jogo meio cego em seus resultados no 
nível agregado. Tal como tende a dar-se nos mercados que agora nos caem 
na cabeça. 

O Tempo, 4/10/98 
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O PRESIDENTE SEGUNDO O SOCIÓLOGO 

 

Tempos atrás, a propósito de manifestações em que o presidente da 
República declarava que não é preciso ser burro para ser de esquerda, 
Wanderley Guilherme dos Santos comentou pelos jornais que tampouco é 
preciso ser burro para ser presidente, como o caso de Fernando Henrique 
Cardoso demonstra. À parte qualquer intenção irônica da observação de 
Santos, eis, de fato, a jóia rara de um presidente inteligente. O livro que 
resulta de entrevistas com Roberto Pompeu de Toledo (O Presidente 
Segundo o Sociólogo, Companhia das Letras, 1998), expandindo entrevista 
anterior publicada na revista Veja em setembro de 1997, impõe de novo 
essa constatação ao colocar-nos longamente diante da desenvoltura, a 
riqueza de informações e com frequência a argúcia com que o presidente 
trata de múltiplos assuntos de alguma forma relacionados ao governo do 
país. Para nós, afeitos a Figueiredos e Itamares, é certamente um luxo. 

O livro contém relatos instrutivos, curiosos ou saborosos, às vezes, 
sobre numerosos eventos e figuras de uma carreira em que a atividade 
política bem-sucedida se segue ao êxito singular como profissional das 
ciências sociais. Mas o interesse principal reside, naturalmente, naquilo que 
o título promete: ter as diretrizes e ações do presidente apreciadas 
analiticamente pelo sociólogo. Seria impróprio pretender que o rigor 
analítico fosse levado a níveis profissionais num volume que, como este, é 
produto da dinâmica algo fluida de entrevistas e se destina ao público em 
geral. De qualquer forma, alguns temas, dentre os muitos tratados, prestam-
se melhor do que outros à avaliação desse aspecto. 

Um ponto importante, mas analiticamente frágil, é a tentativa 
presidencial (capítulo quatro) de dar formulação abstrata ao tema da 
mudança social na atualidade. Ela resulta numa confusa teoria do “curto-
circuito”, que na verdade envolve certa abdicação irracionalista e com a 
qual se articula, de maneira também pouco clara, a tese da volta do ator ou 
do indivíduo na história, ao menos parcialmente em detrimento de supostos 
sujeitos coletivos tais como as classes sociais. A ela se pode ligar ainda o 
destaque dado ao “atraso” como categoria central na análise da política 
brasileira atual. Por um lado, a categoria é assimilada a “conservadorismo”, 
mas em termos que não se superpõem à distinção entre direita e esquerda 
(“perpassa todos”) e que parece desqualificar tal distinção, propondo 
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implicitamente a modernidade como valor comum. Logo em seguida, 
porém, deparamos com uma concepção idealizada (e reiterada) dos 
partidos, que têm de agregar “valores” ou “conceitos”, em contraste com os 
meros interesses – e o fato de os valores serem eventualmente “os mesmos 
para todos” é visto, de maneira inconsistente, como resultando na situação 
claramente negativa em que os partidos se “dissolvem”, a direita não se 
assume como tal e a esquerda se perde na oposição pessoal ao presidente... 

O tema da mudança remete, num plano mais concreto, ao da 
globalização, que se liga com a contribuição de FHC à teoria da 
dependência, além de corresponder a um componente crucial dos desafios 
de seu governo. As reflexões a respeito são talvez o ponto alto do volume, 
exibindo com clareza e força a percepção informada e sofisticada que tem o 
presidente dos processos e dilemas envolvidos: a internacionalização do 
capital e dos mercados; seus aspectos tecnológicos e de “financeirização” e 
especulação; os efeitos perversos em termos de bem-estar social; o 
reconhecimento da impossibilidade de solução nacional para as questões e 
da necessidade de regras e instrumentos internacionais (eventualmente de 
um governo mundial), com suas conexões problemáticas com Estados 
nacionais que se debilitam, mas seriam participantes indispensáveis no 
encaminhamento de soluções; e, em especial, o realismo lúcido na 
avaliação do significado que subsiste como possível para a ideia de 
afirmação nacional, percebida como devendo ocorrer no campo da cultura 
num mundo em que a inserção na dinâmica do capitalismo globalizado é 
um fato que se impõe como tal. Mas as aproximações feitas pelo presidente 
entre a sua própria contribuição à teoria da dependência e os processos 
atualmente correntes omitem tanto o elemento de denúncia e a aposta 
socialista que se achavam presentes na primeira quanto o fato de que aquela 
denúncia redundava num nacionalismo, ao afirmar implicitamente o valor 
da autonomia nacional contra a dependência. E a ênfase de agora na cultura 
como o espaço próprio da afirmação nacional é uma clara mudança de 
perspectiva.  

No reduzido espaço de que dispomos, um tema adicional merece 
realce: o que se refere ao modelo a ser implantado quanto ao papel do 
Estado. Curiosamente, há aqui um aparente recuo do presidente com 
relação a formulações mais ambiciosas que figuravam na entrevista do ano 
passado. Nesta se falava da busca de uma “nova social-democracia”, capaz 
de controlar o mercado ao mesmo passo em que evitaria a burocracia, e na 
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“radicalização da democracia”, dando “mais acesso às decisões” e tornando 
o Estado “mais permeável”. É sem dúvida difícil perceber como se 
traduzirão concretamente tais fórmulas, sobretudo em confronto com a 
forma específica de permeabilidade do Estado permitida pelos mecanismos 
neocorporativos da velha social-democracia. Em vez de seu esclarecimento, 
porém, encontramos agora, ao lado de certo apelo às organizações não-
governamentais como elo entre o Estado e a sociedade, uma proposta de 
reconstrução do Estado em que se destacam duas vertentes fundamentais, 
vistas como de algum modo convergindo para uma “missão 
universalizadora” dele: a de permitir o crescimento da economia e a de 
atender as camadas mais pobres. 

Os objetivos aí envolvidos são certamente inquestionáveis como 
definição abstrata do papel do Estado nas novas condições. Mas, para um 
governo com a marca intelectual do nosso presidente, são frustrantemente 
vagos diante das perplexidades com que nos enfrentamos. Celso Furtado 
falava há pouco, na imprensa, do abalo sofrido na atualidade pelo tripé em 
que a ação reguladora do poder público garantia certo tipo de equilíbrio 
entre empresas e massas trabalhadoras. Qual será a forma de atenção para 
as camadas mais pobres capaz de vir a ser resposta adequada a esse abalo 
em circunstâncias em que o nosso grande fosso social se torna o cenário 
para a afirmação do valor da competitividade – e portanto para o 
acirramento da competição em que uns ganham e outros perdem? 

Folha de S. Paulo, Caderno de Resenhas, 10/10/1998 
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MERCADO E AJUSTE 

 

A conjuntura em que se encontra o país, marcada pela necessidade 
premente de ajustes dolorosos, faz ressaltar certos paradoxos perenes nas 
relações mercado-estado. Há, para começar, um aspecto relacionado com 
perspectiva de tempo. Estamos diante do imperativo de ajustamento urgente 
às exigências do mercado numa conjuntura de extrema fluidez, da qual 
decorre que a atenção ao curto prazo predomine inteiramente, como 
condição até de que se possam preservar opções menos negativas para o 
prazo mais longo. Ocorre, porém, que essa situação é claramente a 
consequência da desatenção anterior, por parte do governo, para os riscos 
contidos no futuro que agora nos bate à porta, com a acomodação fácil às 
circunstâncias imediatas levando à aposta em que se negligenciou o 
princípio estratégico elementar de preparar-se para o pior. Assim, a miopia 
num primeiro momento impõe estreitamento de opções e maior miopia no 
momento subsequente. 

Esse aspecto se liga com outro, em que a lógica da dispersão própria 
do mercado se contrapõe ao Estado como instrumento de coordenação e de 
afirmação de desígnios coletivos. O ajustamento que agora se impõe diz 
respeito ao mercado em sua face mais banal: trata-se da busca de eficiência 
alocativa e de garantir altas taxas de retorno de curto prazo para o capital, 
no empenho de assegurar, em nossa conjuntura, condições atraentes para o 
volátil capital internacional de que nos tornamos dependentes. Ora, mesmo 
no plano econômico é possível conceber a eficiência em termos distintos, 
que envolvem em maior medida a busca de objetivos fixados coletivamente 
e percepção mais complexa das responsabilidades do Estado. A literatura 
econômica tem falado, por exemplo, daquilo que certo jargão designa pela 
expressão x-efficiency, aludindo, como formulado em volume recente (J. R. 
Hollingsworth e outros, Governing Capitalist Economies, 1994), a 
processos sociais complexos orientados por preocupações tais como a 
melhoria no longo prazo dos níveis de qualificação dos trabalhadores, a 
qualidade dos produtos e a capacidade de inovação no seu 
desenvolvimento, o incremento da capacidade das firmas para mudar de um 
produto a outro em resposta às condições mutáveis dos mercados – 
preocupações que estão longe de ser inequivocamente servidas por uma 
perspectiva de lucratividade imediata. Na mesma óptica, certas constrições 
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do mercado de trabalho, por contraste com a flexibilidade que o 
neoliberalismo tem apregoado, são percebidas como podendo servir para 
“suspender ou contrabalançar a preferência empresarial pela eficiência 
alocativa e a lucratividade de curto prazo, de maneira que contribui, em 
última análise, para a competitividade internacional das firmas”. Sem falar, 
naturalmente, da existência de objetivos coletivos que eventualmente se 
opõem à própria ideia de eficiência. 

Torna-se claro, nessa óptica, que a orientação geral do governo não 
apenas engendrou apostas mal fundadas em termos dos elementos por ela 
contemplados. Ela tem também contido importante viés na percepção do 
que se acha em jogo nos processos correntes e da atuação que cabe esperar 
do Estado diante deles. A intuição básica a contrapor é a de que cumpre 
atentar para o papel do Estado até quanto a “fazer mercado”. Isso se refere 
primeiro, sem dúvida, à necessidade de intervenção do Estado para 
neutralizar a tendência “espontânea” do mercado a produzir oligopólios e 
monopólios e portanto embaraçar a operação do mercado – quando não a 
desandar em crises paralisantes. Mas a ideia pode ser tomada em termos 
mais ambiciosos, que vão além da esfera econômica convencional e se 
referem à conexão do mercado com valores como autonomia e liberdade. 
Nesses termos, “fazer mercado” vai então indicar, em condições como as da 
estrutura social brasileira da atualidade, o esforço de superar o fosso social 
e criar maior igualdade, em que a competição não seja, para muitos, um 
jogo de cartas marcadas – e competitividade não seja sinônimo de exclusão. 

Claro, o mercado que agora requer ajustes, mais do que o de 
oligopólios, é o que se define e circunscreve pelo próprio fosso. Talvez 
mais tarde se possa pensar no objetivo de fazer mercado em termos 
socialmente ambiciosos. Resta saber em que mandato de qual presidente. 

O Tempo, 25/10/1998 
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APOSTA 

 

A propósito do pacote de ajuste fiscal, discutimos recentemente a 
questão das relações entre a motivação das decisões governamentais ou os 
fins por ela buscados, de um lado, e a maior ou menor competência técnica 
na avaliação das condições a que elas se aplicam, de outro. A questão se 
ramifica em vários aspectos de interesse, alguns dos quais ilustrados pela 
situação atual. 

Na “Folha de S. Paulo” da última quinta-feira, Clóvis Rossi reproduz 
trechos de entrevista concedida pelo presidente Fernando Henrique à 
“Gazeta Mercantil” em 19 de junho do ano passado, pouco antes da 
deflagração da crise que agora ameaça engolir-nos de vez. Além de 
esclarecer que a política do governo se orientava pelo objetivo de mudar “o 
padrão estrutural do sistema produtivo”, num período “de três a quatro 
anos”, o presidente admitia de maneira totalmente explícita que um 
“desarranjo do sistema financeiro internacional” seria um “abalo” de 
“consequências negativas”, porque “não teríamos elementos de controle da 
situação”, e que “estamos fazendo uma aposta de que esse risco é 
transitório”, o que significaria que, feita a mudança no sistema produtivo, o 
país teria escapado dele. 

Seria possível assinalar que o objetivo enunciado, em si mesmo, 
suscita indagações complicadas quanto ao problema da fixação dos fins da 
ação de um estado democrático. Sem pretender defender o princípio do 
mandato imperativo, em que o governo fosse apenas o executante de 
políticas específicas que o próprio eleitorado tivesse estipulado, é bem claro 
que a reestruturação do sistema produtivo em torno de ideias como 
liberalização e competitividade pode ser questionada do ponto de vista do 
grau em que nela se acham contemplados os interesses reais de diferentes 
setores da sociedade. Mesmo os empresários brasileiros demandam com 
vigor crescente uma política industrial e maior ênfase no mercado interno, 
propostas a que a crise retira o caráter de heresias impensáveis. E, à parte a 
questão de até que ponto o eleitorado popular tem condições de avaliar com 
acuidade o que se acha em jogo na reestruturação e de respaldar as decisões 
envolvidas, é provavelmente supérfluo insistir no que pode haver de 
perverso em promover, sem grandes reservas, o valor da competitividade 
em circunstâncias em que o nosso fosso social não é objeto de qualquer 
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empenho especial de remoção. Por outro lado, sem dúvida comporta 
discussão a indagação de até que ponto o governo dispõe (ou dispunha) de 
alternativas reais quanto ao objetivo geral de reestruturação. 

Mas há a questão das relações entre fins e diagnóstico, ou entre 
política e técnica. O que caracteriza uma perspectiva “tecnocrática” é a 
suposição de que os fins a serem buscados com as decisões em qualquer 
campo são claros e não problemáticos, enquanto a avaliação dos meios para 
a realização dos fins é complexa e requer conhecimentos especializados, 
donde se seguiria a exclusão dos palpites dos leigos – e do eleitorado em 
geral. Acabamos de ver que os fins são, na verdade, problemáticos: a ideia 
subjacente às ponderações acima é a de que a democracia não pode abdicar, 
sem mais, de um processo transparente, mesmo se laborioso, de 
estabelecimento dos fins coletivos. Mas a entrevista do presidente nos 
mostra também os limites da avaliação técnica na área econômica (como 
certamente em qualquer outra, embora talvez em graus diversos): a equipe 
econômica de governo lhe apresenta certas possibilidades, tidas como 
prováveis ou improváveis com um grau de acuidade de difícil avaliação, a 
escolha dos meios se torna ela própria um jogo meio cego – e a decisão 
político-administrativa se transforma numa aposta. Mesmo admitindo que a 
atividade política, propriamente, contém sempre um elemento legítimo e 
positivo de vontade e aposta, será aceitável que se aposte também quando 
se trata da administração do país? E estaremos condenados a ver nossas 
lideranças políticas, quaisquer que sejam, agir dessa maneira? 

Pode ser que um primeiro aspecto pelo qual as lideranças se 
diferenciam diga respeito à qualidade intelectual, a partir da qual caberia 
talvez esperar apostas menos ou mais bem fundadas e exitosas. Nessa 
perspectiva, há talvez boas razões de surpresa em ver Fernando Henrique – 
nosso luxo de presidente inteligente e possivelmente o chefe de governo 
com melhores credenciais intelectuais do momento atual – apostar tão mal. 
Não restaria senão lamentar, por esse aspecto, o caráter inerentemente 
incerto e nebuloso de certas decisões. 

Mas há outro aspecto. Há qualidades como prudência e senso de 
responsabilidade, das quais certamente não queremos prescindir com 
respeito a nossos líderes. E aqui, cumpre admitir, torna-se propriamente 
chocante ver o presidente optar por certo rumo com plena consciência de 
que ele exclui a consideração de uma possibilidade cuja ocorrência 
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confrontaria o país com uma situação que escaparia ao controle 
governamental. A alternativa, talvez de mais difícil colocação em prática, 
envolveria o cuidado de prevenir-se contra o pior, que aquela possibilidade, 
logo transformada em realidade, representava. Até que ponto Rudiger 
Dornbush terá razão na avaliação de que nosso presidente, de quem já 
sabemos que não dá socos na mesa, tampouco toma decisões difíceis? O 
pacote, é claro, não chega a ser exemplo de decisão difícil: é o que resta. 

O Tempo, 8/11/98 
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BNDES, EMPRESARIADO E INTERESSE PÚBLICO 

 

A sociologia do empresariado no Brasil, em que figurou com 
destaque o nome do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, tem um de seus 
temas salientes na avaliação das relações entre os empresários e o estado. A 
divulgação das conversas gravadas entre o ministro Mendonça de Barros e 
André Lara Resende, colocando em foco a atuação do BNDES na condução 
das privatizações, traz o tema de novo à tona em circunstâncias em que, 
curiosamente, Fernando Henrique passou a ser o representante máximo do 
Estado brasileiro. 

A confusão é grande a respeito do assunto. Em diferentes momentos 
ou, às vezes, ao mesmo tempo, os empresários surgem quer como liderança 
potencial de um processo de desenvolvimento nacionalista, quer como 
irremediavelmente dependentes perante o Estado ou marcados por 
deficiências de ordem psicossocial ou ideológica que negariam viabilidade 
a um projeto de “hegemonia burguesa”; quer como integrados num 
processo de desenvolvimento dependente e prestando apoio ao 
autoritarismo político em função dos proveitos que dele extrairiam, quer 
como opondo-se, em nome do liberalismo, a um Estado que se valia das 
formas politicamente autoritárias para expandir-se na esfera econômica e 
invadir o que seria a seara própria da iniciativa privada.  

A atuação do BNDES no passado e no presente ilustra o que há de 
equívoco e escorregadio nas avaliações em questão. São fato notório, que 
pesquisas acadêmicas têm documentado com clareza, as autênticas (e 
volumosas) doações de recursos públicos a poderosos setores empresariais 
em que redundaram reiteradamente os empréstimos a juros reais negativos 
do banco. Naturalmente, a justificativa pretendida para tais empréstimos, 
referindo-se ao fomento da atividade econômica, apelam para o interesse 
público. Eles podem ser vistos, não obstante, como exemplo da frequente 
assimilação entre o interesse público e o interesse empresarial privado que 
resulta ser uma característica do capitalismo como tal. Se a imagem do 
Estado provedor de recursos que se liga com essa face tradicional do 
BNDES permite, talvez, que se pretenda ver o Estado como mentor de um 
empresariado dependente, é bem clara a afinidade que ela apresenta 
também com a ideia contida na clássica fórmula marxista do Estado como 
comitê para a administração dos negócios da burguesia. 
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Nas circunstâncias atuais, certamente não há razão para maiores 
ênfases na ideia de nacionalismo ou de um empresariado propriamente 
nacional. De qualquer forma, as gravações divulgadas nos mostram o 
Estado, personificado pelo presidente do BNDES, o ministro das 
Comunicações e outros burocratas de alto nível, às voltas com um interesse 
empresarial que é plural – não há “o interesse empresarial”, há interesses 
empresariais diversos, que competem uns com os outros. O Estado é, então, 
“autônomo”. Para começar, são dele as normas que regulam a competição. 
Mas as fitas revelam, naturalmente, algo mais: no embate dos interesses 
empresariais, os agentes tecnoburocráticos do Estado sabem, ou reclamam 
saber, onde está o interesse público, ainda que as normas fixadas pretendam 
que o interesse público esteja resguardado sobretudo pela isenção e 
imparcialidade do Estado.  

Sentem-se, assim, aqueles agentes à vontade para manipular os 
termos em que se há de dar a competição e eventualmente o seu resultado. 
De novo, como é próprio da perspectiva tecnocrática, temos a suposição de 
que os fins (no caso, aquilo que cabe tratar de obter com os leilões de 
privatização) são claros e inequívocos, sendo presumivelmente o objeto de 
um consenso latente entre todos os cidadãos de boa vontade que viessem 
eventualmente a ocupar a posição em que os tecnocratas se acham eles 
próprios. Tal suposição se conjuga com outra: a de que a informação 
especial de que os tecnocratas dispõem, seja em sua condição de peritos ou 
em decorrência da posição que ocupam, pode legitimamente ser usada em 
sigilo (denuncie-se com veemência o ilícito contido na gravação e 
divulgação das fitas!) para assegurar que o interesse público tal como 
definido prevaleça. 

Resta outro aspecto que a questão da administração tecnocrática 
sempre suscita: qual é a relação com a chefia política do governo, no caso o 
presidente da República? As fitas mostram Fernando Henrique reagindo 
positivamente, em nome do adequado atendimento da população, ao relato 
que lhe faz Mendonça de Barros do “bombardeio” de um “monte de 
loucura” (o consórcio “inimigo” que incluía o empresário Carlos Jereissati), 
acrescentando o ministro: “Não adianta criar competição e depois criar 
problema para a frente”. Diante do respaldo explícito do chefe do governo, 
torna-se problemático pretender ver no episódio propriamente os males da 
tecnocracia, sem mais. É antes o Estado como tal que atua num estilo cuja 
descrição sintética é fornecida pela própria fala do ministro que obtém a 
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imediata aprovação do presidente: além de criarmos as normas, “criamos” 
também a competição – e tratamos de definir nós mesmos os limites em que 
a competição será para valer. Em nome do interesse público. Não é mera 
sorte que o grupo de nosso amigo Pérsio Arida aconteça ser ótimo. Pois 
somos homens competentes e honrados. 

O Tempo, 22/11/1998 
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O FERRABRÁS DO PALÁCIO 

 

Já sabíamos que a globalização incrementa a importância e o impacto 
mundial dos atores econômicos. Do chamado megaespeculador George 
Soros às velhinhas poupadoras dos grotões dos Estados Unidos ou a 
instituições asiáticas, nossa tranquilidade tende crescentemente a ser 
perturbada por decisões de impacto financeiro de gente remota. 
Naturalmente, à parte a globalização na esfera econômica, a cena mundial 
continua a ser também o palco convencional das lideranças políticas, com 
manchetes que se abrem para a saúde ou os porres de Boris Ieltsin ou o 
zíper de Bill Clinton. E casos como o de Fernando Henrique Cardoso nos 
mostram há algum tempo certa mescla peculiar entre o antigo e o novo, em 
que uma liderança política brasileira de singular prestígio internacional 
encontra nas dificuldades do mundo globalizado um desafio e um espaço 
potencial de atuação transnacionalmente relevante. 

Talvez Fernando Henrique não tenha estado, até aqui, à altura do 
desafio e da promessa que representou. Mas temos agora mais novidades no 
espaço correspondente à mescla mencionada. Em nota apropriadamente mal 
redigida e inconsistente, nosso diminuto e enfezado governador chama no 
braço o governo federal e balbucia “moratória!” – e as bolsas de Europa, 
Tóquio e Bahia vêm abaixo, jornais americanos dão manchete, a CNN 
destronca a língua para pronunciar “Gerais”. O mundo se curva perante 
Minas, é a glória! 

Ou mera trapalhada? O auxiliar da Casa Civil diz que não disse, o 
secretário da Fazenda faz meia-volta e restringe a moratória à dívida com os 
fornecedores... O problema é que a ação dos trapalhões tem consequências. 
E a exibição juvenil de macheza do ferrabrás do Palácio da Liberdade acaba 
sendo, na verdade, simples irresponsabilidade. 

Razões para surpresa? Certamente nunca houve motivo de 
entusiasmo com a lucidez de Itamar e seus dotes intelectuais, assim como 
não há por que festejar a correção pessoal e o senso de responsabilidade na 
biografia de tibieza, oportunismo e rancor. De minha parte, penso que cabe, 
sim, lamentar a molecagem de que foi vítima na convenção do PMDB de 
início do ano, com o beneplácito do chefe do governo, não obstante a 
inépcia com que administrou o processo de que a convenção foi o desfecho. 
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Seja como for, ei-lo, hoje, distante da presidência da República a que 
sonhava retornar e governador a cozinhar-se no fel das frustrações e dos 
rancores novos, com destaque para o reservado agora a Fernando Henrique. 
É esta, claramente, a motivação básica da atitude arrelienta e irresponsável 
que desemboca na moratória, provavelmente combinada com o cálculo 
problemático de erigir-se em líder da oposição ao governo federal. 

Em reunião na Fiemg pouco antes da posse do novo governo, os 
participantes se indagavam se Itamar, com a escassez relativa de 
instrumentos e recursos como governador de Minas, poderia vir a 
representar efetivo embaraço para o governo de Fernando Henrique. Aí está 
a resposta, que nos escapou a todos em sua truculência banal e míope. 

Infelizmente, não é certo que o efeito seja apenas o de transformá-lo 
em objeto de chacota. Afinal, as consequências de sua ação são 
potencialmente sérias até para Tóquio e Nova York, donde representarem 
ameaça séria também para o país. Além disso, miopia não é, certamente, 
privilégio dele, e cabe contar com a possibilidade de alguma ressonância 
favorável entre governadores ou prefeitos em dificuldade, sem falar dos 
arroubos de uma oposição até aqui perplexa e agora estimulada pela 
fragilidade que as apostas perdidas e o quadro adverso trazem ao governo 
FHC. Resta torcer para que o preço que nos toque pagar seja pequeno. 

Durante a presidência de Itamar Franco, os moradores de Juiz de 
Fora falavam bem-humoradamente do Rio de Janeiro como integrando “a 
Grande Juiz de Fora”. É notável como Juiz de Fora agora se expandiu, 
apesar de Itamar ter trocado a presidência pelo governo do Estado. Pena que 
a face transnacional mostrada pela Manchester mineira seja tão rústica – e 
que, aparentemente, não haja um Fernando Henrique estadual para domá-la 
e dar-lhe algum brilho. 

O Tempo, 10/1/1999 
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GOVERNO, RISO E COMPUNÇÃO 

 

Tivemos, na segunda-feira passada, a longa entrevista do presidente 
Fernando Henrique Cardoso ao programa “Roda Viva”. Não há dúvida de 
que se saiu muito bem. Suas características pessoais o tornam imbatível 
nesse tipo de situação: o estilo relaxado e desenvolto, a simpatia pessoal, a 
fala coloquial, as respostas prontas, a imagem de veracidade que transmite... 
Mas que fazer do otimismo presidencial, ou como situar-se diante da 
avaliação lhana e risonha da atuação do governo e da situação do país? 

É certo, os desdobramentos da crise que atravessamos há algum 
tempo não confirmam as expectativas mais pessimistas que pareceram 
justificar-se no momento da ruptura da âncora cambial. Temos a 
estabilização do câmbio em níveis aceitáveis, a volta dos investidores 
internacionais, a inflação sob controle, os juros que caem e indícios de que 
a recessão será provavelmente menor e mais breve do que se chegou a 
esperar. É inegável que, de par com o êxito da implantação inicial do Plano 
Real, tivemos medidas acertadas, com destaque para o tão xingado Proer, 
cujos efeitos saneadores sobre o sistema financeiro ajudaram a que o país 
pudesse recuperar-se mais rapidamente e a menores custos do que outros da 
recente rodada de crise financeira internacional.  

Mas são igualmente inegáveis os pesados custos da linha geral de 
ação adotada pelo governo no primeiro mandato de FHC. Ela envolveu, 
para começar, avaliação superficial e equivocadamente otimista da nova 
dinâmica internacional e de nossa inserção nela, redundando numa “aposta” 
explicitamente apresentada como tal (apesar de que o presidente, agora, 
corrija num trejeito o lapso que o leva a usar de novo a palavra, “se não 
gostam dela”...), a qual se traduziu na teimosia (e nos bilhões perdidos) da 
aposta específica na âncora cambial mesmo quando os indícios apontavam 
em outra direção – e, em seguida, no momento do fatal trambolhão, em 
ações no mínimo tontas e atabalhoadas que não fizeram senão intensificar 
os estragos. O preço de tudo isso requereria ao menos, a esta altura, um 
Fernando Henrique compungido, e dá certo ar de escárnio à candura 
televisiva do presidente: a explosão da dívida interna e externa, penosa 
estagnação econômica, apesar das novas perspectivas menos sombrias, 
níveis inéditos de desemprego, intenso programa de privatizações destinado 
a produzir recursos comparativamente magros que se evaporam no 
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pagamento de juros, esforços hercúleos para arrancar contribuições de 
inativos para a Previdência cujo resultado financeiro para os cofres públicos 
é dilapidado em um par de intervenções do Banco Central no jogo turvo de 
um mercado em polvorosa... 

Este último aspecto tem ramificações complexas. Há algo de 
claramente escandaloso no fato de que seja possível a tecnoburocratas do 
Banco Central tomar decisões que, provavelmente sem ilegalidade, 
equivalem a transferir dos cofres públicos para alguns bolsos privados, de 
uma tacada, a quantia de 1,5 bilhão de reais. Naturalmente, trata-se aqui de 
um problema institucional de alcance bem mais amplo que o das políticas 
específicas do governo FHC, dizendo respeito às relações a serem mantidas 
entre o Estado e o setor empresarial nas condições da lógica própria do 
capitalismo como tal. Alguns autores falam, a respeito, de dependência 
estrutural do Estado perante os donos do capital, cujos interesses são o 
motor do dinamismo da economia capitalista e, como consequência, da 
prosperidade da sociedade como um todo. Dada a face odiosa da articulação 
que daí resulta entre agentes privados e públicos, torna-se difícil aceitar 
realisticamente que o próprio interesse público vem impor e justificar, com 
frequência, o apoio estatal a interesses que surgem à primeira vista como 
meramente privados. 

Mesmo se aderimos ao realismo, porém, é claro que essa articulação 
proporciona oportunidades numerosas para relações escusas e inaceitável 
promiscuidade. Onde estará o ponto de equilíbrio? Se o Proer é defensável, 
a operação recém-anunciada pelo BNDES para socorrer grandes empresas e 
bancos endividados com a desvalorização da moeda é certamente discutível 
nas atuais circunstâncias – e que dizer do dinheiro doado aos bancos Marka 
e Fonte-Cindam... Daí que seja talvez enviesada a preocupação que, em 
nome das instituições democráticas, alguns têm manifestado a respeito do 
ânimo investigador das CPIs e especialmente do Ministério Público. A 
eventual obtenção do almejado equilíbrio nas relações entre o Estado e 
legítimos interesses privados sem dúvida exige vigilância apropriada. E a 
pressa em conter excessos aqui pode redundar em leniência com os 
excessos acolá. 

Se voltamos a Fernando Henrique Cardoso, ressalvados sobretudo o 
Plano Real e a honestidade básica que não há por que questionar, fica a 
questão de qual será o diferencial, o algo mais que em certo momento 
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pareceu possível esperar de seu governo. Se não há especial lucidez nos 
diagnósticos e avaliações e na conduta consequente, contentar-nos-emos 
com a lhaneza risonha e otimista? Vale registrar que, mesmo na área da 
moralidade, ela acaba levando o presidente a citar como algo favorável ao 
governo o fato de que ministros de conduta imprópria, quando pilhados, 
pagam o prejuízo causado, e pronto. Não é bem essa a concepção de 
governo honesto a que muitos de nós aderimos. 

O Tempo, 2/5/1999 
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A POLÊMICA DA CPI 

 

A CPI dos bancos tem sido objeto de ardorosa polêmica, que agita os 
meios de comunicação e pontilha o cotidiano de alguns de nós com debates 
pessoais calorosos e nem sempre esclarecedores. Nessa polêmica, a posição 
hostil à CPI tende a desqualificá-la como “circo” montado por políticos 
movidos por vaidades ou interesses menores, além de incompetentes e 
prontos a se lançarem ao assassinato moral de depoentes incautos. Vale 
talvez a pena um pequeno esforço de equilíbrio a respeito. 

Pode ser que tenha havido excessos e impropriedades em certas ações 
do Ministério Público – apesar de aparentemente executadas em 
conformidade com o que dispõe a legislação relativa a essa entidade nova e 
peculiar, sobre cuja atuação geral parece prematuro pretender emitir juízo 
categórico. Essas ações certamente resultaram em tornar delicada a posição 
de algumas das pessoas chamadas a depor na CPI, especialmente o ex-
presidente do Banco Central, Francisco Lopes, cuja postura produziu 
perplexidade e a decisão juridicamente discutível de prendê-lo. Por outro 
lado, além das limitações intelectuais e de informação com frequência 
exibidas pelos inquiridores, é certo que não há por que idealizar os motivos 
que levaram à instalação da CPI ou que orientam o desempenho deste ou 
daquele membro da comissão. 

É claro, porém, que o sistema financeiro brasileiro fornece de longa 
data, nas relações que nele se dão entre o público e o privado, boas razões 
para o ânimo de investigação de que a CPI é tradução precária. Nos 
acontecimentos ligados à desvalorização do real ocorrida em janeiro, 
tivemos apenas a manifestação dramática de duradouros problemas 
subjacentes. E, não obstante o foco restrito que caracterizou os trabalhos da 
CPI até agora, não parece caber dúvida quanto aos benefícios que deles já 
resultaram. Ainda que se admita a boa fé nas ações relativas aos bancos 
Marka e Fonte Cindam, é por certo positivo que tenha sido trazido a público 
com nitidez o que há de equívoco, atabalhoado e eventualmente mesmo 
irresponsável e ilegal em deliberações e tratativas como as que envolveram 
a burocracia do Banco Central e a Bolsa de Mercadorias & Futuros a 
propósito de decisões passíveis de resultar (como de fato resultaram no 
caso) em pesadas perdas para os cofres públicos. E do próprio Banco 
Central já nascem reformulações ensejadas pelas revelações da CPI. 
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Quanto ao suposto furor de assassinato moral, cumpre notar que os 
depoimentos mais esclarecedores e convincentes sobre a questão 
Marka/Fonte Cindam foram depoimentos prestados de maneira cândida e 
veraz por funcionários graduados do Banco Central que se identificam com 
a instituição e tenderam a justificar as decisões tomadas, apesar de 
ocasionalmente reconhecerem erros. Esses depoimentos foram sem dúvida 
favoráveis ao ponto de vista do governo relativamente ao assunto em 
investigação – o que não impediu que senadores governistas e 
oposicionistas, em geral, se congratulassem por sua postura e desempenho 
com os depoentes, que saíram da CPI festejados. Naturalmente, não há por 
que culpar a CPI como tal se depoentes de rabo preso não podem ser 
cândidos e devem recorrer ao direito de calar-se, que tende a colocá-los sob 
suspeita aos olhos do público. O que, de novo, não impede de reconhecer o 
problema lateral da ameaça aos direitos de cada um contida na apreensão 
eventualmente imprópria e na divulgação precipitada de certos documentos 
ou informações. 

Fica a questão de como situar-se diante do que pode ser a mais 
importante indagação suscitada pelas revelações da CPI, dadas as 
implicações que dela decorrem: a da postura do ministro Pedro Malan 
quanto ao episódio investigado e aquilo que ela expressa. Após meses de 
“elegante” silêncio sobre dramáticos eventos econômicos que preocupam e 
alvoroçam a opinião pública e lhe provocam suspeitas mais que razoáveis, o 
ministro, autoridade maior da área econômica, manifesta com veemência 
sua “indignação” perante declarações no sentido de ter sido ele informado 
das decisões de ajuda aos bancos. A clara sugestão aí contida é a de que se 
trata, com tais decisões, de algo impróprio ou inepto, de que se impõe 
dissociar-se. Ocorre, porém, que a defesa dessas decisões, vocalizada digna 
e eficientemente pelos funcionários do BC, liga-as com o risco inequívoco 
de catástrofe nacional iminente – e a indignada reação de Malan redunda 
em afirmar de pés juntos, e de certa forma reivindicar, o alheamento do 
ministro da Fazenda relativamente a decisões em que se acham em jogo a 
ameaça de catástrofes econômicas nacionais e seu eventual abortamento. 
Ora, não seria o caso de Malan vir a público indignado antes por não ter 
sido informado, e agir de maneira consequente com essa indignação? 
Quem, afinal, faz política econômica no país, e de quem cobrar 
responsabilidades? Que será que devemos desejar quanto ao presidente da 

 274 

República, que ele tenha ou não sabido das decisões, entre jantares e 
almoços com o ministro e o presidente do BC? Haja CPIs... 

Seja como for, é possível ver na CPI o exemplo modesto de um 
mecanismo institucional a operar, neste caso como em outros, em proveito 
da coletividade, não obstante as feiúras que se queiram apontar na 
motivação dos agentes envolvidos e suas limitações de outra ordem. Tudo 
somado, essa é a alquimia que cabe buscar com as instituições políticas.  

O Tempo, 16/5/1999 
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PODER, ECONOMIA E ALTERNATIVAS 
 

Em entrevista publicada pela Folha de S. Paulo na última segunda-
feira e carregada de sarcasmos dirigidos ao governo FHC, José Luís Fiori, por 
mérito ou deficiência, coloca de maneira intrigante a questão das eventuais 
alternativas às políticas que no momento se executam. Indagado se existem 
“alternativas viáveis”, sua resposta é a de que, do ponto de vista técnico e 
econômico, haveria dezenas de alternativas. O problema estaria no “viável”, 
ligado por ele ao plano do poder: o que não existiria no momento seria “uma 
coalizão de forças capaz de alterar e sustentar uma agenda diferente dessa que 
está aí”. Infelizmente, a entrevista se encerra nesse ponto. 

Algumas questões emergem. Em primeiro lugar, que significa a 
afirmação de que economicamente as alternativas são muitas? Significa que 
se podem conceber abstratamente tais alternativas, ou o que se sustenta é 
antes que as alternativas concebidas são compatíveis com as condições 
econômicas efetivamente em operação no mundo atual? Os socialistas 
Mitterrand, na França, e González, na Espanha, contaram com apoio eleitoral 
para permanecer longos anos no poder; suas políticas, no entanto, podem ser 
vistas como capitulação e ajustamento da agenda diante de imposições 
econômicas. Em segundo lugar, até que ponto será de fato apropriado separar 
condições técnico-econômicas e políticas no exame das alternativas? A 
sugestão de Fiori é que a viabilidade das alternativas econômicas depende de 
condições políticas e da adequada coalizão de forças; mas as próprias opções 
e coalizões políticas não terão sua viabilidade condicionada pelas 
circunstâncias econômicas? Há autores clássicos, que provavelmente contam 
com as simpatias de Fiori, para quem este era um postulado básico. 

Com efeito, apesar da elíptica e enevoada resposta de Fiori, o que dela 
sobressai é o voluntarismo contido na recomendação implícita de que o que 
cabe fazer é construir a boa coalizão política, ou as condições políticas 
adequadas. As indagações envolvidas podem talvez ilustrar-se com o 
confronto entre as trajetórias de Fernando Henrique Cardoso e de Ciro 
Gomes na política brasileira da atualidade. Fernando Henrique, com 
perspectivas precárias até de reeleição para o Senado, depara-se por 
circunstâncias meio fortuitas com a oportunidade de chegar à Presidência da 
República, defronta-se ao ocupá-la com condições dadas tanto no plano 
econômico quanto no político – e faz o que pode, em certo sentido, tendo de 

 276 

acomodar-se aos instrumentos político-institucionais disponíveis para 
alcançar metas que são elas próprias vistas como realistas e como 
representando avanços nas circunstâncias do mundo atual. Ciro Gomes, em 
contraste, persegue com empenho a Presidência ao longo de anos, percorre o 
país e busca espaço nos meios de comunicação em função desse objetivo – e 
trata de viabilizar um projeto político em que uma nova coalizão, 
supostamente de centro-esquerda, se articule com a mobilização popular para 
permitir extrair da aparelhagem político-institucional do país o apoio para a 
colocação em prática de novas medidas econômicas. Pode-se, sem dúvida, 
indagar se FHC não terá sido demasiado conformista em seu suposto 
realismo político (não terá faltado o famoso soco na mesa em ocasiões 
oportunas?) ou pouco criativo em sua acomodação à dinâmica econômica 
mundial. Mas não se vê com clareza em que consiste a alternativa de inserção 
econômica do país nessa dinâmica que Ciro Gomes representa. E, 
reconhecida a legitimidade do maior voluntarismo de sua aposta de poder em 
comparação com FHC, ficam, quanto a ele, duas questões relacionadas. 

A primeira é a de até que ponto existirá a perspectiva de real 
modificação das condições político-institucionais como consequência da 
estratégia adotada. Apesar do notável crescimento do apoio do eleitorado e 
dos inegáveis recursos de que Ciro Gomes dispõe, nesse plano, com a retórica 
articulada e o estilo afirmativo e persuasivo, sucesso eleitoral está longe de 
significar, naturalmente, capacidade de comando institucional real. E não é 
difícil imaginar um presidente Ciro acomodado: a biografia e o discurso são 
suficientemente tortuosos para sugeri-lo. 

A segunda questão é o que caberia esperar do que se consegue divisar 
da proposta política de Ciro Gomes em caso de êxito mais efetivo. O que nela 
se vê de mais distintivo é a ideia da mobilização popular como instrumento 
de pressão sobre o Congresso das oligarquias e clientelismos de sempre. Uma 
possibilidade seria a de reedição, em algum grau, de um movimento à 
maneira de Hugo Chávez. Outra, cuja probabilidade talvez aumentasse 
justamente na medida em que a ameaça de reedição de Chávez se tornasse 
real, é a da cristalização de resistências que lhe encurtassem o mandato. 

De qualquer forma, mesmo pondo de lado as perplexidades técnicas, 
não é com um estalar de dedos que se constroem alternativas políticas. Fiori 
sonhará com um estalar de bombas? 

O Tempo, 26/9/1999 
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CHARME, CARISMA, COMPASSO DE ESPERA 

 

No dia 1o. de novembro de 1998, comentávamos aqui a apreensão e a 
insegurança produzidas pelo pacote de medidas de ajuste então lançado 
pelo governo. Quase exatamente um ano depois, cá estamos nós, ainda 
inseguros, com um governo fragilizado que se move em espasmos depois 
de relativa letargia e com a continuidade, em novos episódios, da crise geral 
que nos envolve: um PPA que se reedita às pressas, a reafirmação do 
dilema da previdência diante da decisão do STF sobre os inativos e a 
subsequente agitação também pressurosa do governo, o dólar que sobe e a 
inflação que volta a preocupar... 

A impopularidade que passou a marcar o governo FHC é 
provavelmente um traço mais importante da situação do que se poderia 
pensar. O norueguês Jon Elster destacava em texto de há alguns anos que, 
dada a dependência recíproca entre o êxito de um esforço de reforma e a 
crença de que ele será bem-sucedido e de consequências duradouras, o 
resultado final pode ser altamente sensível a pequenas diferenças na 
confiança popular durante as fases iniciais do processo. E o problema se 
agrava quando há circularidade entre o sucesso instrumental e a confiança e 
legitimidade: se o sucesso depende da legitimidade e esta, por sua vez, deve 
ser gerada pelo sucesso, a política reformista se torna, adverte Elster, uma 
arte difícil – certamente mais difícil do que quando o esforço instrumental 
se assenta na legitimidade proveniente de outras fontes. 

O caso de Fernando Henrique corresponde claramente a essa 
circularidade limitadora. As taxas demoradamente altas de aprovação com 
que seu governo pôde contar se ligam de maneira inequívoca ao êxito do 
plano de estabilização financeira. Num eleitorado que se orienta 
majoritariamente por imagens difusas, Fernando Henrique beneficiou-se 
enquanto possível dos ganhos materiais da estabilização e da imagem que o 
associava à mística da nova moeda. Mas, cessados os ganhos e incorporada 
a moeda à paisagem do dia-a-dia, as turbulências econômicas da virada do 
ano vieram romper de vez o encanto. Seria necessário, assim, que o governo 
pudesse valer-se da força simbólica que lhe viria de outras fontes de 
legitimidade e confiança popular.  
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Ora, este é um governo patentemente deficitário no plano simbólico. 
Dominado pelo intelectualismo afável de FHC, avesso a enfrentamentos 
dramáticos e gestos que possam ser vistos como demagógicos, optou 
sempre por seguir “realisticamente” as aparentes imposições instrumentais 
da política menor como forma de assegurar que os objetivos fossem 
alcançados. Falta-lhe, assim, não obstante o charme pessoal e a aura 
acadêmica do presidente, qualquer componente da liderança carismática 
que as análises clássicas de Max Weber contrapuseram de maneira positiva 
aos burocratismos da autoridade “racional-legal”. Descobrimos, com 
Fernando Henrique como presidente, que charme não é carisma. 

Mas a postura característica do governo revela deficiências 
importantes ainda se apreciada do ponto de vista meramente intelectual e 
instrumental. No mesmo texto mencionado, Elster aponta também a 
necessidade de que o esforço de mudança seja avaliado do ponto de vista da 
articulação problemática entre consequências localizadas e globais e entre 
efeitos parciais e líquidos, ou passageiros e duradouros. Nessa perspectiva, 
caberia falar, por exemplo, de certa tendência do realismo instrumental à 
miopia. Relativamente ao governo FHC, diversas perguntas se podem fazer 
a partir daí. Valerá a pena buscar a coalizão expedita com as forças capazes 
de assegurar a “governabilidade” se dessa coalizão resultam aliados 
permanentemente propensos a instrumentalizar em benefício próprio as 
ocasionais fragilidades do governo? Será o caso de lutar com afinco pela 
reeleição, que supostamente assegurará mais tempo para o necessário 
trabalho reformista, se ela produz o atraso do próprio cronograma de passos 
reformistas e arrisca desaguar num governo reeleito que se mostra de 
partida débil? Caberá tomar decisões de política econômica em termos de 
apostas que excluam as possibilidades mais negativas e a necessidade de 
resguardar-se contra elas? Justificar-se-á a adesão a uma concepção de 
“modernidade” que se cega para as perversidades sociais da condição assim 
designada e busca sem maiores cuidados nossa inserção nela? Valerá a pena 
ficar sobre o muro numa eleição em Minas e depois ter pela frente o Itamar 
das moratórias e primitivismos? Tudo isso pondo à margem, note-se, as 
consequências instrumentais do próprio déficit simbólico. 

Um realismo de vista curta, para começar. Agora, espasmos e 
compasso de espera, com nossos nervos à flor da pele. 

O Tempo, 24/10/1999 
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A TERCEIRA VIA EM FLORENÇA E BH 
 

Dois itens do noticiário dos últimos dias nos remetem aos desafios da 
atualidade nos planos nacional e internacional. O primeiro deles é o encontro de 
chefes de governo em torno da ideia da “terceira via”, com a participação de 
Fernando Henrique Cardoso. O segundo é o congresso do PT que no momento se 
realiza em Belo Horizonte, cujas teses têm sido divulgadas, algumas com 
posições um tanto surpreendentes. Ambos reforçam o sentimento de 
perplexidade e impotência diante dessa turbulenta virada de século e de milênio.  

Quanto ao encontro de Florença, as razões para a inclusão de Fernando 
Henrique numa reunião dos líderes de algumas das maiores potências ocidentais 
certamente se ligam ao fato de se ter nele, além do chefe de estado e de governo, 
também o sociólogo de renome, do qual caberia talvez esperar contribuição 
significativa ao debate. Em que consistiu a contribuição de FHC? A crer no 
noticiário, sobretudo em insistir na ideia da imposição de regras e controles, ao 
estilo da taxa Tobin, sobre o mercado de capitais. Ora, cabe observar três coisas a 
respeito da proposta e da recepção que lhe foi dada: ela corresponde claramente 
aos desafios que supostamente justificavam o encontro, e talvez tenha mesmo 
sido a única proposta ali surgida cuja colocação em prática representaria 
novidade real; trata-se, na verdade, de ideia banal diante da natureza dos 
problemas que enfrentamos, não exigindo maiores recursos intelectuais para 
respaldá-la (nos círculos franceses que até o nosso Itamar andou frequentando 
recentemente, por exemplo, a ideia circula como central); no entanto, foi 
polidamente posta de lado por Clinton e Blair, que preferiram destacar a 
necessidade de esforços de cada país para ajustar-se à lógica competitiva da 
dinâmica transnacional. Assim, se o desafio é de certa forma claro, consistindo 
em construir instituições que permitam justamente enquadrar a lógica em jogo e 
domesticá-la, não escapamos ao paradoxo de que a proposta nele contida, ao 
voltar-se contra essa lógica, parece voltar-se também contra a apreciação 
“realista” dos fatos envolvidos. Tudo indica que precisaremos de algo mais do 
que a concordância em torno de um vago ânimo de “governança progressista” 
(quem sabe a crise que alguns anunciam no coração avançado do capitalismo 
mundial?) para que boas novidades comecem realmente a surgir. 

Já o congresso do PT tem seu principal interesse no fato de que nele se 
confrontam o ideário em torno do qual se deu o nascimento do partido, de um 
lado, e, de outro, perspectivas e teses que supostamente pretendem ajustá-lo ao 
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mundo novo que lhe caiu em cima. O espinhoso problema para estas últimas é o 
de apontar o rumo em que, abandonada a inviável revolução socialista, evite-se a 
capitulação liberal sem mais. A complexidade da tarefa fica evidente se tomamos 
a tese proposta por José Genoíno e outros, sob o título de “Por uma Democracia 
Republicana”: com todos os méritos da tese ao se atrever a pensar “pra frente”, e 
não obstante as críticas dirigidas ao atual governo, é difícil, como apontou 
Antônio Octávio Cintra, ver em que, na verdade, as políticas propostas se 
distinguem das de FHC – o qual, aliás, recusa ele próprio o rótulo de 
“neoliberal”. 

Mas que dizer da velha social-democracia? É preciso evitá-la ou superá-la 
também, como sustentam os proponentes dessa obscura e fugidia “terceira via”? 
De minha parte, penso que as filigranas de Anthony Giddens ao tentar esboçar a 
“terceira via” resultam em fracasso, e que os problemas com que nos deparamos 
agora não são de molde a desqualificar a velha social-democracia. Os embaraços 
com que esta se enfrentou a partir da crise fiscal dos anos 70, solapando o 
keynesianismo e o welfare state, não fizeram senão agravar-se com a 
intensificação da globalização e seus efeitos. Certas avaliações otimistas (ou ao 
menos esperançosas) das perspectivas social-democráticas, levadas a cabo na 
década de 80 por autores como Adam Przeworski (que apostava na combinação 
de forte taxação sobre os lucros com isenções e incentivos para os 
investimentos, de maneira supostamente capaz de assegurar crescimento da 
produtividade e dinamismo econômico), mostram-se, retrospectivamente, 
deficientes ao ignorar o impacto da competição internacional por capitais que a 
transnacionalização e a ágil financeirização acarretam.  

No entanto, é no espaço variado das experiências que merecem a 
designação de social-democracia que encontramos a maior criatividade 
institucional ao lidar com os problemas da administração da economia e de sua 
conciliação com anseios e preocupações sociais. E se a organização de formato 
social-democrático não propicia por si mesma resposta adequada aos problemas 
que a transnacionalização traz consigo, essa resposta tampouco vem de qualquer 
outro formato de organização nacional – e a social-democracia é pelo menos 
ideologicamente mais sensível aos custos humanos associados. O PT que procura 
pensar o mundo novo não merece mais cobranças do que FHC ou quem mais 
seja pela perplexidade geral quanto aos problemas da transnacionalização. Cabe 
esperar que se evite a confusão adicional ao estilo de Blair e seus mentores. 

O Tempo, 28/11/99 
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LAMBANÇAS, CRISPAÇÃO, PAIXÃO 
 

As coisas andam melancólicas, vistas na perspectiva de Minas. No plano 
estadual, recrudesce a idiotia que prevalece no governo mineiro. Quinta-feira 
passada Vittorio Medioli recordava com minúcias, em seu artigo diário no jornal 
O Tempo, os meandros da trajetória inconsistente de Itamar Franco, omitindo 
apenas a indômita abstenção no colégio eleitoral que decidiu entre Tancredo 
Neves e Paulo Maluf. Como esperar que desse caniço topetudo a oscilar ao vento 
de interesses míopes possa provir algo mais que trapalhadas de motivação miúda 
e truculência juvenil? Infelizmente, isso não parece suficiente para poupar-nos da 
lambança que o PT, talvez cansado de perder com Lula, está aparentemente 
disposto a promover, com suas novas afinidades newtoniano-itamaristas, no jogo 
da sucessão presidencial – e que, Deus nos livre, nas circunstâncias fluidas desse 
jogo, quem sabe até dê certo eleitoralmente. Resta, para o PT, a questão de saber 
se eventualmente ganhar com Itamar será ganhar de fato, ou arriscar dilapidar o 
patrimônio que até aqui singulariza o partido. 

De seu lado, o governo de Fernando Henrique Cardoso emerge 
penosamente de um novo inferno astral. Desastradas comemorações dos 500 
anos, com índios apanhando da polícia e naus capitânias que não navegam, base 
aliada que racha em longas e aflitas manipulações políticas em torno de salários 
ínfimos, tudo culminando nas ousadias do MST e na “crispação” autoritária, 
como a chamaram alguns, em que veio a consistir a tardia resposta 
governamental, com retórica de Lei de Segurança Nacional e ameaça de chamar 
o Exército... 

Já ao emergir do inferno, porém, a retórica do presidente acaba de nos 
brindar, em sua participação na reunião do Fórum Nacional, com algo curioso. 
Reclamando a paixão como condição de que a ação política possa mudar as 
coisas, queixou-se o presidente de que o acusem de ser distante e frio: “É porque 
não me conhecem”. 

Ponhamos de lado que a formulação mais explícita da acusação de que 
falta paixão ao governo se deve, talvez surpreendentemente, ao “sargentão” 
Clóvis Carvalho, auxiliar presidencial chegado e de longos anos. De qualquer 
forma, como pode um governante, ao cabo de cinco anos e meio no exercício 
da Presidência da República e de alguns mais de decisivo poder ministerial, 
pretender que nós, os governados, não conheçamos a paixão que de fato o 
empolga? Já que não se trata, naturalmente, daquilo que o presidente possa ter 
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de apaixonado em sua intimidade, mas na qualidade de governante, é supérfluo 
que nos conte sobre sua paixão: ela deveria transparecer em seus atos de 
governo. 

 Apesar de surgir numa observação aparentemente ociosa do presidente, 
o tema subjacente remete a problemas relevantes da comunicação política e de 
seu caráter mais ou menos eficiente e veraz. Somos expostos com frequência à 
ideia de que o governo “se comunica mal”, lidando com a imprensa de maneira 
inepta e assim impedindo que suas realizações e virtudes sejam conhecidas pela 
população. Na percepção do próprio governo, a ideia assume feição diferente: a 
culpa é da imprensa (falar mal da imprensa, ao que consta, é um dos esportes 
prediletos das horas vagas dos integrantes do governo), a qual, por venalidade 
ou mera incompetência, não retrata a verdade quanto às atividades 
governamentais – com a consequência de que, assim como não sabemos da 
paixão do presidente, tampouco tomamos conhecimento das bondades de suas 
políticas. Mas, de novo, já que somos nós o público-alvo dessas políticas, será 
realmente necessário que nos informem de suas bondades?  

Existe, é claro, a possibilidade de que as políticas estejam orientadas pelo 
longo prazo e envolvam mediações complexas, sobre as quais nós, presos a 
urgências e leigos nas complexidades técnicas dessas mediações, precisaríamos 
ser esclarecidos. Ocorre, porém, que esse é o discurso tecnocrático da distância e 
frieza que o presidente repele, e que a paixão que apregoa como traço de sua 
conduta governamental se caracterizaria justamente pela sensibilidade às 
urgências e aos dramas imediatos e por espicaçar a criatividade intelectual capaz 
de eventualmente conciliar a atenção aos dramas com as imposições da 
perspectiva de longo prazo – na suposição, certamente problemática, de que o 
longo prazo seja ele próprio objeto de diagnóstico intelectualmente correto. É 
talvez revelador, a propósito, que o presidente, na mesma fala em que procurava 
exibir-nos o governante tomado de paixão, tenha omitido o trecho do discurso 
(preparado de antemão e distribuído à imprensa) em que se tratava dos 
indicadores negativos referentes à distribuição de renda no país. 

Anos atrás, a oposição ao regime militar, que o MDB de Fernando 
Henrique catalisou no plano partidário e eleitoral, traduziu em feliz slogan uma 
percepção quanto à capacidade popular de sentir as consequências das políticas 
governamentais bem distinta da que se acha envolvida na suposição de que a 
comunicação laboriosa seja necessária: “Vote no MDB. Você sabe por quê.” 

O Tempo, 21/5/2000 
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A AFIRMAÇÃO ELEITORAL DO PT 
 

O traço mais saliente das eleições municipais que acabamos de 
presenciar é a afirmação eleitoral do PT. O fato de que o partido já vinha há 
tempos disputando com chances reais a própria presidência da República e 
alcançando alguns governos estaduais compõe-se agora com o acesso a um 
número expressivo de prefeituras, algumas das quais de grande importância. 

A emergência inicial do PT no processo político-eleitoral brasileiro pode 
ser vista como a tradução institucional, na esfera partidária, do caráter 
crescentemente “constitucional” que aquele processo adquire ao longo de vários 
decênios e no qual as disputas eleitorais e seus desdobramentos assumem cada 
vez mais a feição de um enfrentamento entre propostas que se presumiam 
profundamente antagônicas para a própria organização sociopolítica do país. 
Quaisquer que tenham sido, de parte a parte, os erros de avaliação envolvidos, 
uma consequência importante desse enfrentamento foi certo “complexo de 
sublevação” dentre as elites, culminando, em 1964, na percepção de iminente e 
séria ameaça revolucionária e na reação que implantou o duradouro regime 
ditatorial. Já no apagar das luzes do regime, mas em circunstâncias em que o 
socialismo como meta não fora ainda comprometido, a cena política brasileira 
ganha, com o PT, um partido que, além de mostrar-se eleitoralmente viável, 
distingue-se pelas raízes mais genuinamente populares e a proposta socialista. 

É natural, assim, que a nova afirmação do partido coloque outra vez 
em foco a questão de até que ponto se manterá fiel a seus objetivos 
insurrecionais ou terá aprendido a moderar-se e a valorizar de fato os 
princípios democráticos. Na verdade, o tema surgiu de forma aguda já antes 
das eleições municipais, com as denúncias relativas à atuação do PT no Rio 
Grande do Sul formuladas por J. A. Giusti Tavares e outros. 

A questão poderia ser examinada por vários ângulos. As denúncias ao 
estilo de Tavares, por exemplo, podem ser apreciadas do ponto de vista do 
realismo das percepções envolvidas. É bem claro que o colapso do socialismo 
mundial transforma em fantasia a hipótese de uma real tentativa de implantação 
do socialismo no país, um dos efeitos sendo a diluição ao menos parcial do 
“complexo de sublevação” das elites. Enquanto a eventual vitória de Lula em 
1989 era vista por Mário Amato como razão para que 800 mil empresários 
deixassem o país, Marta Suplicy pôde agora contar com o seu apoio – e é 
difícil, nesse clima, que as denúncias de insurreição antidemocrática e 
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“totalitarismo” não surjam, em boa medida, como tentativa de exploração 
algo paranóica do complexo que se dissipa.  

Outro aspecto diz respeito à natureza do mandato que o PT pode pretender 
ter obtido ou vir a obter nas urnas. Apesar da heterogeneidade há muito 
evidenciada pelas pesquisas no eleitorado brasileiro, em que o eleitor gaúcho em 
particular aparece como uma espécie de “vanguarda” ideológica, não há como 
negar a desinformação e as precariedades associadas com o voto popular em 
muitos casos, de onde dificilmente se poderia querer extrair o respaldo para 
políticas “constitucionais” de sentido radical. Sem falar, por exemplo, de que a 
principal vitória petista, a que se deu em São Paulo, provavelmente não teria 
sequer ocorrido não fosse o antimalufismo que ajudou a trazer um matiz 
“moderado” ao voto em Marta, a qual evitou a “federalização” da campanha e os 
temas de maior alcance nacional e “constitucional”. 

À parte as reservas quanto a certas características do eleitorado, esses 
aspectos são talvez propícios do ponto de vista das perspectivas de consolidação 
de um jogo político-partidário estável e democrático e da eventual contribuição 
do PT para esse resultado. Mas há dois pontos negativos que cabe ressaltar. 

O primeiro diz respeito à clara dificuldade do PT para lidar de forma 
consequente com a articulação entre a inclinação revolucionária de suas origens, 
de um lado, e, de outro, tanto as exigências pragmáticas da inserção eleitoral 
bem-sucedida quanto os desafios de um mundo globalizado e pós-socialista. Sem 
insistir na preservação da retórica de subversão da democracia que Giusti Tavares 
aponta em algumas lideranças mais vocais do partido, essa dificuldade 
transpareceu de novo no “tilt” a que Marta Suplicy se sentiu forçada a recorrer em 
entrevista recente quando posta diante da pergunta sobre como o “socialismo 
moderno”, que ela invocava, se relaciona com a social-democracia: há expressões, 
como esta última, cujo uso é vedado pela economia interna do partido... 

O segundo ponto tem a ver com a consistência do aprendizado de tolerância 
eventualmente ocorrido entre os adversários do partido, bem como sua conexão 
com as novas realidades mundiais. Pois a própria social-democracia, concessão e 
pecado ideológico aos olhos do PT, tende agora a surgir como distorção onerosa no 
mundo da hegemonia do mercado. Resta saber se as perplexidades que esse mundo 
oferece ao PT são maiores do que as que traz a seus oponentes. O que não o 
dispensa do desafio de confrontar-se lucidamente com os fatos. 

O Tempo, 5/11/2000 
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QUE CRISE É ESSA? 
 

Há gente se indagando que crise é essa. Para começar, a indagação 
permite que se pergunte de volta: essa qual? Pois a crise Jader-ACM, com 
ramificações na Sudam e no Banpará, transforma-se na do painel do Senado, 
passa rapidamente pelo afastamento do ministro envolvido em irregularidades 
na Sudene, bifurca-se na correria governamental para impedir a CPI da 
corrupção – e deságua, apesar dos rios secos, na crise do apagão e da 
surpreendente “surpresa” do governo com a gravidade da escassez de energia. 
Não estou certo de que se possa dizer que se trata de uma só crise se o assunto é 
examinado do ponto de vista das causas do que ocorre. Parece claro, contudo, 
que o produto final do aluvião que observamos é uma crise importante. 

Em sua dimensão política, a questão da natureza da crise se desdobra em 
algumas indagações específicas. Ela é “estrutural” (terá a ver com deficiências 
estruturais da aliança governista) ou será a consequência inadvertida de meras 
querelas políticas menores? Será talvez, como em certa interpretação 
governista algo paranóica, “fabricada” pela imprensa? Qual a sua conexão com 
a sucessão presidencial e os cálculos e manobras que suscita? Terá ela alcance 
ou significado institucional? 

A tese da fabricação pela imprensa, que supõe um conluio improvável, 
omite o fato objetivo que, trazido fatalmente à primeira página dos jornais, deu há 
algum tempo o sinal de partida para o processo em curso: a conversa de Antônio 
Carlos Magalhães com os procuradores, gravada e divulgada por um deles. Esse 
fato é também relevante para a questão da conexão com a sucessão presidencial. 
A acreditar no que se divulgou sobre a conversa, incluindo as sugestões aos 
procuradores sobre como “pegar” o governo, ACM terá possivelmente sido 
motivado, entre outras coisas, pelo empenho de criar embaraços para Fernando 
Henrique e de continuar se beneficiando, assim (talvez até mesmo em termos de 
uma eventual candidatura presidencial), de sua imagem de liderança forte a 
relacionar-se com um presidente indeciso e tolerante com a corrupção. Se, 
porém, a ação de ACM deriva de cálculo, este é sem dúvida lamentável como tal, 
quem sabe por certa turvação ligada às dificuldades na eleição para a presidência 
do Senado e ao enfrentamento pessoal com Jader Barbalho. De todo modo, é 
notável a inépcia com que o senador baiano vem se comportando, apesar da 
experiência e da imagem de astúcia, e que acabou fazendo dele uma das 
principais vítimas da confusão armada. 
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A questão relativa à ligação da crise com o caráter da aliança governista e 
suas possíveis deficiências “estruturais” comporta, creio, resposta positiva. Uma 
aliança que permite ou incentiva “querelas de enforcados”, na expressão que a 
imprensa andou usando, entre figuras do relevo de Jader e ACM tem, 
naturalmente, deficiências estruturais. Sendo a convergência mais ou menos 
oportunista de partidos, interesses e personalidades, ela está sujeita a ser 
comprometida por meras ojerizas pessoais, projetos circunstanciais de A ou B ou 
mesmo indisposições pessoais de natureza passageira. Daí as precariedades que 
levam o presidente a estar sempre às voltas com o esforço de recompô-la, ou que 
com frequência fazem dos próprios aliados os problemas principais do governo. 

Já a questão do alcance institucional da crise requer avaliação mais 
matizada. Em certo sentido, que tem a ver com o fato de que a crise, em sua 
face política, desenrola-se no quadro das regras legais e não se levanta a 
hipótese de que as regras sejam rompidas, é claramente um exagero falar de 
“crise institucional”. É mesmo possível, ao contrário, apontar o que há de 
institucionalmente positivo no aspecto mais espetacular dos eventos que 
presenciamos, a lavagem pública e transparente de roupa suja realizada no 
Senado, com as sessões do Conselho de Ética transmitidas ao vivo pela 
televisão (não obstante, que fazer, as limitações pessoais e o pobre desempenho 
de alguns dos seus integrantes).  

Mas é também possível destacar um aspecto institucional de cores mais 
negativas. A crise política que agora experimentamos parece poder ser vista, em 
boa medida, como a consequência de algo que tenho assinalado: o déficit 
simbólico do governo FHC. Como candidato, Fernando Henrique nos prometeu 
a “refundação” política do país. Mas, nas manobras “realistas” para administrar 
(e reeleger-se, supostamente para concluir a obra administrativa), acabou por 
esquecer e sacrificar o importante elemento simbólico que a empreitada 
envolveria. Seja como for que se avalie a administração, pode-se dizer, numa 
síntese meio maldosa, que a reeleição tomou o lugar da refundação. 

Mas agora há o problema de que, com o apagão e o país às escuras, 
também a imagem administrativa do governo corre o risco de sofrer severo 
desgaste. E não há dúvida quanto à possível conexão desse desgaste com a 
sucessão presidencial. 

O Tempo, 20/5/2001 
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RESPONSABILIDADE E APAGÃO 
 

O momento que vivemos no país apresenta um traço peculiar, que 
permite refletir sob luz nova a respeito de certos temas políticos recorrentes. 
Pois juntam-se nele o relevo adquirido pelo problema da ética na política, 
incluído o suposto “denuncismo” que é motivo de enfáticas manifestações e 
advertências alarmistas do próprio presidente da República, e a clara evidência 
de imprevidência governamental que se tem com a crise do apagão. 

O interesse dessa junção consiste em que ela apresenta crucial relevância 
para a questão da ética do líder político. Em ocasiões anteriores, como na aula 
magna proferida em Brasília em 1998, o presidente Fernando Henrique 
recorreu ao contraste entre duas éticas, a “ética das convicções” e a “ética da 
responsabilidade”, sustentando que esta última seria a ética própria do estadista 
a que ele mesmo aderiria, atento às consequências de suas ações para a 
coletividade. Enquanto a ética das convicções se inclina à afirmação mais ou 
menos rígida ou inflexível de princípios, a ética da responsabilidade destaca a 
ideia de que ações apegadas aos princípios podem ter consequências 
catastróficas, assim como ações em princípio questionáveis podem ter 
consequências benéficas: os fins justificam os meios, como propõe a fórmula 
antiga. 

Como apontei em outro lugar, a posição em favor da ética da 
responsabilidade pode ser questionada em termos do solapamento que traria 
para a ideia mesma de uma política eticamente orientada. Se os princípios 
podem ter a sua vigência suspensa em dado momento em função de 
considerações instrumentais quanto à realização eficiente de determinados fins, 
cabe esperar que novas considerações do mesmo tipo justifiquem novas 
suspensões dos princípios, ou novas quebras de ética, no futuro. Expomo-nos, 
assim, ao risco de que se anulem as razões para que se confie nas promessas, 
nos programas, na palavra empenhada, e de que se instaure o oportunismo 
como norma. Mas a situação atual coloca em especial destaque uma outra 
dimensão que então salientei como problemática, a saber, a de que a avaliação 
das consequências envolve, ao lado do aspecto do zelo com que é executada 
(que se situa ele próprio no terreno moral), também um aspecto de natureza 
cognitiva ou intelectual: se a questão é ter em conta as consequências, quem 
assegura a acuidade em seu exame, quem afiança que determinada avaliação é, 
do ponto de vista cognitivo ou factual, a avaliação correta? Se o governante 
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certamente dispõe de maiores informações sobre uma variedade de assuntos, 
isso está longe de justificar a presunção arrogante de lucidez e clarividência. 

Notoriamente, a defesa presidencial da ética da responsabilidade tinha 
como referência saliente as críticas dirigidas a suas alianças políticas. Nesse 
aspecto, a ideia proposta era a de que as exigências realistas da 
“governabilidade” justificavam concessões mais ou menos importantes no 
plano simbólico e institucional e a associação com lideranças ética e 
ideologicamente discutíveis. Como diz agora Fernando Henrique, na recente 
entrevista a Tereza Cruvinel, foi-lhe necessário “avançar com o atraso, uma 
ironia da história”. Se era fatal, contudo, que o atraso cobrasse seu preço no 
plano simbólico e institucional, a ironia maior consiste em algo que foi objeto 
de advertências por parte de alguns já no primeiro momento eleitoral das 
alianças “realistas”, na campanha de 1994: o preço cobrado à 
“governabilidade”, ou os custos mesmo administrativos que as alianças 
provavelmente envolveriam. Os fatos que vimos presenciando deixam bem 
clara, por um lado, a dificuldade de governar com o Congresso tomado por 
denúncias de corrupção e atos ilícitos que, tendo em membros da coligação 
governista não só os principais autores, mas também o alvo, não podem senão 
ameaçar o governo. Mas, por outro lado, é também o próprio presidente da 
República, no afago aos correligionários do PSDB, quem põe na conta dos 
atrasados aliados carlistas e pefelistas o crédito pelo grande desastre 
administrativo do apagão. 

Bela ética da responsabilidade! Tivemos antes, na política cambial, a 
evidência de precárias apostas governamentais relativamente ao cenário 
internacional, substituindo-se à regra de elementar prudência que recomenda 
tratar de prevenir-se contra o pior, especialmente num contexto carregado de 
incertezas. Vemos agora um governo que entrega áreas economicamente 
estratégicas a aliados incompetentes e pouco confiáveis, olha para o lado e faz 
ouvidos moucos a advertências reiteradas de desastre iminente, apostando de 
novo (agora nas chuvas), para depois declarar-se “surpreso” e defender-se 
jogando a culpa na incompetência dos aliados, que ele sustenta ter 
transformado em aliados justamente para garantir a eficiência... Sem falar de 
possíveis desdobramentos maiores dessa postura supostamente atenta às 
consequências: a eventual entrega do governo a algum Itamar Franco vitorioso 
nas urnas, com a ética da irresponsabilidade a implantar-se de vez. 

O Tempo, 10/6/2001 
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PT, MODERAÇÃO E SUCESSÃO 
 

No quadro geral da movimentação dos partidos e pré-candidatos 
motivada pela eleição presidencial do próximo ano, o fato mais saliente da 
conjuntura é a iniciativa do PT no sentido de discutir de maneira aberta e 
eventualmente fixar um programa realista e passível de ser percebido como 
moderado e aceitável. Como era de esperar, as avaliações a respeito incluem os 
que não vêem aí senão lamentável capitulação do principal partido 
oposicionista diante do dominante discurso monocórdio e a adesão aos 
princípios da política econômica atual – austeridade fiscal, estabilidade 
monetária etc. Mas há sobretudo os que suspeitam da seriedade, consistência 
ou mesmo relevância da iniciativa: O Estado de S. Paulo ironiza em editorial o 
receio petista de colher “a tempestade da retração dos investidores”, depois de 
“semear os ventos da inviabilização do governo”, enquanto destaca que 
nenhum dos candidatos oposicionistas seria “alternativa confiável para o pós-
Fernando Henrique”; e outros advertem que o candidato petista será 
provavelmente o mesmo Lula “despreparado” de sempre, pouco afim à nova 
linguagem ou à “roupa nova” do partido. Sem falar da saraivada de críticas que 
o próprio governo, na pessoa do ministro Malan, tem dirigido mesmo ao 
revisionismo moderado que subsiste nas ideias reformuladas do partido. 

As críticas desse segundo tipo podem ser lidas de maneira amena. Nas 
declarações de Malan, por exemplo, alude-se à inviabilidade eleitoral de 
propostas como a de mudar a política de metas inflacionárias ou a de restrição 
orçamentária – o que, naturalmente, remete a decisões a serem tomadas pelos 
eleitores, e pronto. Além disso, que há políticas mais ou menos capazes de 
serem percebidas como favoráveis pelos investidores internacionais não é 
senão um fato, com o qual cumpre lidar. Mas não há como deixar de registrar o 
componente adicional que se associa com fórmulas como a da inexistência de 
alternativa oposicionista “confiável” ou, nas declarações de Malan, a 
desqualificação de quem adere às propostas revisionistas como correspondendo 
a gente que “não saberá o que fazer” se chegar ao governo. Temos aí um claro 
e problemático desdobramento, que resulta em deslegitimar de antemão a 
alternância no poder e lançar a sombra de problemas sérios de governabilidade 
e eventual desestabilização sobre um possível governo das atuais forças 
oposicionistas. E se Lula e o PT, alvo particular de Malan, representam um 
caso especial a esse respeito, pela face revolucionária das origens recentes do 
partido, certamente não é tranquilizadora a hipótese de que o futuro presidente 
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venha a ser um Itamar Franco ou um Ciro Gomes, ambos de trajetória equívoca 
e perfil imprevisível, apesar de presumivelmente mais suscetíveis de absorção e 
cooptação pelo establishment político-econômico do país. 

Essa projeção sombria se torna tanto mais preocupante por outro aspecto 
da conjuntura. Afinal, tivemos recentemente o próprio presidente da República 
a falar de ameaças à democracia brasileira: seu governo resistirá, mas “um 
outro, não sabe”, como relata Tereza Cruvinel de entrevista telefônica com 
Fernando Henrique. É claro, o ânimo do presidente naquela entrevista se 
achava, provavelmente, influenciado de maneira demasiado negativa pelas 
circunstâncias criadas com o acúmulo de denúncias envolvendo figuras ligadas 
de alguma forma ao governo. Mas, tendo em conta as singulares credenciais de 
Fernando Henrique como analista sofisticado e líder político supostamente 
equilibrado, é difícil pretender reduzir sua manifestação a mera conversa fiada 
– ou deixar de ligá-la com o terrorismo das declarações de seu ministro da 
Fazenda. E há ainda a responsabilidade do cargo: um presidente da República 
alarmado é, em si mesmo, boa razão de alarme, quaisquer que sejam seus 
motivos subjetivos. 

Além disso, se o “neo-udenismo” e o “terror moral”, nas expressões do 
presidente, ocuparam o foco de sua atenção na conversa com Tereza Cruvinel, 
fica a questão de como as incertezas do plano político se articulam com a crise 
de energia e com o agravamento das expectativas econômicas por ela 
produzido. Nas circunstâncias novas que se criam, corremos o claro perigo de 
ver deflagrar-se um círculo vicioso em que os aspectos econômicos da crise 
tragam o agravamento adicional das expectativas no plano político, 
agravamento que por sua vez deprima as avaliações econômicas, assuste o 
mercado e eleve o “risco Brasil”, com mais deterioração das expectativas 
políticas e reservas talvez crescentes quanto à hipótese de alternância no 
poder...  

Menos mal que tivemos outra entrevista do presidente, desta vez ao 
Financial Times, em que ele, provavelmente dando-se conta do caráter 
irresponsável das declarações anteriores e dos possíveis efeitos para o que resta 
do seu próprio governo, tratou de acalmar os investidores, tal como o PT com a 
divulgação de propostas moderadas. Tomara que a prudência prevaleça de vez 
entre os petistas. E que não acabemos tendo na presidência gente de quem não 
cabe esperar essa virtude. 

O Tempo, 24/6/2001 
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A DEMOCRACIA BRASILEIRA E EU 
 

Talvez algum leitor ocasional de minha colaboração neste jornal se 
lembre de um artigo com o título de “Brasil ao Quadrado” que aqui publiquei 
anos atrás. Usei há pouco o mesmo título, na forma de interrogação, em artigo 
apresentado, em maio, no Fórum Nacional que o ex-ministro João Paulo 
Velloso organiza anualmente no Rio de Janeiro. O objetivo era procurar 
responder à pergunta “Como vai a democracia brasileira?”, proposta por 
Velloso para uma das sessões do Fórum. Minha tentativa de resposta continha, 
entre várias outras coisas, uma nota de advertência a respeito de riscos de 
instabilidade com a eleição presidencial do próximo ano, dada a possibilidade, 
que as pesquisas indicam, de vitória da oposição, especialmente do PT, como 
partido de esquerda e de proposta originalmente revolucionária, que tende a 
suscitar resistências. 

Os leitores talvez tenham visto os desdobramentos no noticiário da 
imprensa nos últimos dias. Tendo aparentemente despertado o interesse de Olavo 
Setubal, meu texto foi distribuído por ele aos convidados de um jantar que reuniu 
o presidente da República e um grupo de empresários na sexta-feira da semana 
passada. Eu próprio não tinha conhecimento do jantar ou do uso do artigo, de que 
fui informado pela Folha de S. Paulo ainda na véspera do dia em que se daria a 
reunião. De qualquer forma, em seguida à publicação pela Folha de matéria 
sobre o assunto (e com certeza antes de que o artigo chegasse a ser lido por quem 
quer que seja além, talvez, do próprio Setubal...), o texto passou logo a ser usado 
politicamente de maneira surpreendente. Em especial, Ciro Gomes não apenas 
resolveu denunciar publicamente o jantar como conspiração antidemocrática, 
mas sustentou explicitamente que a denúncia nesses termos se justificava pelo 
fato de que se estaria discutindo meu artigo. No que foi secundado por José 
Genoíno, que concordou com Ciro na denúncia de um conchavo antidemocrático 
patrocinado pelo presidente da República, em que os empresários e eu, com meu 
modesto artigo, estaríamos “cumprindo nosso papel”. 

A denúncia, além de precipitada, é desfrutável e ridícula. Especialmente 
com respeito ao PT, a perspectiva que elaboro no texto vê o partido não como 
fator de instabilidade, mas antes como possível vítima de temores e resistências 
por parte da elite socioeconômica. Daí se segue que, ao verem conspiração 
antidemocrática na reunião de empresários com o presidente, Ciro e Genoíno 
estariam antes corroborando a minha posição e as razões para a preocupação 
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que manifesto – em contraste claro, por exemplo, com o teor das declarações, 
em seguida à reunião, de um dos participantes, Antônio Ermírio de Morais, 
para quem os empresários não vêem problema na eventual vitória do candidato 
petista. Permanece, de maneira latente, apenas a ideia esquisita, que alguns 
formularam de maneira equívoca, de que falar de riscos de instabilidade na 
hipótese de vitória do PT resultaria em produzir consequências negativas para o 
partido, seja criando uma espécie de profecia que se cumpre a si mesma em 
seus efeitos junto ao establishment, seja assustando eleitores e levando-os a se 
afastarem do candidato petista. Os desdobramentos dessa ideia, porém, são 
inadmissíveis. Por um lado, ela resulta numa proposta de mordaça e auto-
censura quanto ao esforço de reflexão sobre os problemas de nossa conjuntura, 
ou na defesa das distorções e da burrice que a omissão e o silêncio tenderão a 
produzir; por outro, ela lançaria suspeita sobre o comportamento do próprio PT 
no processo eleitoral: as propostas moderadas que o partido vem apresentando 
para a administração econômica do país, por exemplo, serão mero recurso 
eleitoral, destinado a enganar o eleitor? 

É claro, há também perspectivas de instabilidade, de tipo talvez diferente, 
na hipótese de vitória de candidatos como Ciro e Itamar, com a imprevisibilidade 
que se associa à inconsistência pessoal e intelectual de Itamar, seu oportunismo, 
seu nacionalismo tosco, os acenos ocasionais aos militares e, no caso de Ciro, ao 
estouvamento irresponsável que se revelou de novo agora e à disposição cesarista 
a transparecer na retórica que destaca explicitamente a mobilização popular 
contra o encastelamento institucional das oligarquias de sempre. Mas é o PT que 
importa, justamente pelo que pode vir a representar de positivo em nosso 
processo democrático. Imaginemos a situação em que Lula, eleito e governando 
ao longo de todo o mandato, venha a transmitir a presidência, sem mais, a seu 
sucessor também eleito. Esse desenlace significaria um extraordinário passo à 
frente para a democracia brasileira, que passaria então a merecer, sem dúvida, 
que se apostasse nela. Mas o grande significado desse desenlace hipotético de um 
governo Lula tem a ver justamente com o fato de que as chances de que venha a 
ocorrer são em princípio problemáticas, justificando reservas e os cuidados 
possíveis por parte dos democratas. 

De qualquer modo, alguma insegurança parece existir numa democracia 
em que passagens de certo texto de um vago professor podem, de repente, 
suscitar a celeuma que vimos estes dias. 

O Tempo, 22/7/2001 




