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TERCEIRA PARTE: NAÇÃO BRASILEIRA E QUESTÃO 
SOCIAL 

 

O NACIONAL E O GLOBAL 

 

Boa parte das questões suscitadas pela globalização pode ser 
traduzida em termos de suas consequências para a concepção tradicional de 
nacionalidade e como dispor-se politicamente a respeito. Numa palavra, 
cabe ainda ser nacionalista?  

De um lado, os processos econômico-tecnológicos que se afirmam 
globalmente corroem o poder de ação autônoma dos Estados nacionais e 
comprometem mais que nunca um ideal autárquico referido às nações. De 
outro, é bem claro que os fundamentos sociopsicológicos do nacionalismo 
não só seguem existindo, mas na verdade até mesmo se intensificam. Além 
da irrupção de irredentismos étnicos variados, veja-se a xenofobia 
fascistóide com que os países avançados vêm reagindo ao aumento das 
migrações produzido justamente pela dinâmica geral da globalização. E, do 
ângulo de nosso próprio país, seria difícil pretender desqualificar, por 
exemplo, a figura de um Darcy Ribeiro, cujo vigoroso sentimento de 
identificação nacional acabamos de ver evocado com insistência por 
ocasião de sua morte. 

A indagação decisiva consiste em como fazer coexistir 
apropriadamente os aspectos sociopsicológicos, relativos à ligação entre 
identidade pessoal e identidade coletiva, e os aspectos objetivos 
relacionados à economia e à atuação econômico-social do Estado. O 
nacionalismo brasileiro “clássico”, cuja elaboração intelectual se deveu 
sobretudo ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), nos anos 50, 
pretendeu fundir esses dois aspectos. Contra as ingenuidades do patriotismo 
tradicional (nosso céu é mais azul, nossos bosques são mais verdes...), a 
melhor maneira de se afirmar a identidade coletiva consistiria em levar a 
cabo as tarefas materiais do desenvolvimento econômico e criar as 
condições para a autonomia nacional, de acordo com um modelo de 
“potência autônoma” claramente inspirado nos Estados Unidos. E o Estado 
teria, sem dúvida, importante papel a cumprir no empreendimento, em 
contraste com a curiosa esquizofrenia atual de certos setores de opinião – 
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que sustentam a um tempo a retórica do “Estado mínimo” e a da 
necessidade de “vontade política” para formular e executar um “projeto 
nacional”, o que remete a um Estado ativo e complexo. 

Há, por certo, um sentido em que a referência ao Estado continua a 
impor-se como parte da inescapável referência ao nacional: o aparelho do 
Estado nacional segue sendo, no horizonte visível, um instrumento 
indispensável e um objeto crucial de disputa pelos diversos interesses 
setoriais. Contudo, a fusão isebiana entre identidade e economia é 
claramente insustentável.  

Assim, além dos obstáculos opostos pela dinâmica transnacional da 
globalização a qualquer pretensão autárquica ou mesmo autonomista, 
cumpre reconhecer que não há razão para se pretender solucionar o 
problema da identidade coletiva e pessoal em termos das vicissitudes 
ligadas ao eventual processo de desenvolvimento material: por que não 
tomar as questões de identidade no terreno cultural ao qual elas 
propriamente pertencem? Nessa óptica, quaisquer que sejam as imposições 
da inserção econômica na nova dinâmica transnacional, o que importa é se 
são compatíveis com a preservação dos valores associados a nossa 
característica multirracial e miscigenada, o português do Brasil, o samba de 
breque ou a modinha de viola, o futebol jogado com malícia e ginga de 
corpo... 

Mas isso se liga de maneira complexa com o problema social. Nossa 
“questão nacional” se identifica fortemente com a “questão social”, e não se 
pode pretender defender os simpáticos valores culturais indicados ao custo 
da solução do problema social brasileiro: não se pode pretender preservar a 
favela para preservar o samba autêntico, e é certamente melhor ser um 
Canadá próspero e igualitário, mesmo se economicamente dependente e de 
identidade nacional meio descolorida, do que um Brasil de identidade 
nacional talvez marcante, mas miserável. Não obstante, diante das 
perversidades das tendências espontâneas do processo mundial no plano 
econômico-tecnológico e da inviabilidade de um keynesianismo 
internacional, contar com efetiva ação social do Estado supõe a 
solidariedade nacional. E algum tipo de nacionalismo terá, sim, de saber 
afirmar-se, ainda que necessariamente imbuído de espírito crítico. 

O Tempo, 23/2/1997 
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PROJETOS 

 

Ano novo, vida nova. A escala temporal dos anos que mudam é a dos 
projetos individuais ou pessoais. Mas temos também a virada do século que 
se avizinha, coincidindo com a virada do milênio: se cabe falar de projetos 
aqui, serão necessariamente projetos de outro alcance, referidos a 
coletividades e abarcando gerações. Projetos nacionais, talvez globais? 

Há algo de fantasia megalomaníaca na ideia de um projeto nacional. 
Pois ela envolve a suposição de uma identidade coletiva que, indo além do 
mero compartilhamento de traços culturais, se traduziria numa vontade 
comum – e o que se encontra por detrás é com frequência a problemática 
pretensão de uma elite, real ou suposta, de poder apreender e dar expressão 
a tal vontade. Mas há algo mais. Pois a megalomania elitista arrisca 
desdobrar-se em autoritarismo, com a mitificação de objetivos 
presumidamente nacionais justificando atropelar os interesses e objetivos 
pessoais ou setoriais. 

Essas questões se revolvem em torno de um paradoxo crucial. 
Despida da mitologia permitida pela suposição da identidade coletiva, a 
ideia de um projeto nacional (como a da própria organização da 
coletividade nacional, ou de qualquer outra) só se justifica, em última 
análise, se se traduzir em criar para cada indivíduo as condições de 
liberdade e de escolha autônoma e tão rica quanto possível. Mas o empenho 
de produzir coletivamente tais condições envolve ele próprio um desígnio 
coletivo – e portanto a necessidade de organização e de ação em nome da 
coletividade como tal, eventualmente em oposição a desígnios setoriais ou 
pessoais mais ou menos amplos. 

Este é, naturalmente, o paradoxo contido no confronto entre a ideia 
de uma democracia liberal ou “minimalista” e a de uma democracia social 
ou “maximalista”, que se opõem quanto ao grau de ação afirmativa por 
parte do Estado. Se a democracia liberal quer garantir direitos civis e 
políticos mínimos e o livre jogo dos interesses, restringindo a ação estatal, 
ela não tem como escapar coerentemente do reconhecimento da necessidade 
de produção coletiva das condições sociais necessárias àquela garantia. Não 
admira que as democracias liberais bem-sucedidas como tal tenham 
acabado por ser, no século 20, democracias sociais, com importante papel 
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reservado ao Estado na correção coletiva dos efeitos da busca particular dos 
interesses ou objetivos de qualquer tipo.  

Percebe-se como o paradoxo nos permite resvalar de maneira 
reveladora: aquilo que aparecia inicialmente como concentração elitista e 
autoritária de poder acaba por assumir a feição de ação legítima em nome 
de desígnios coletivos. É natural, assim, que tenhamos ao longo de todo o 
espectro de opiniões políticas, à direita não menos que à esquerda, a mesma 
esquizofrenia perante o Estado, ora denunciado como instrumento de 
dominação de uns interesses sobre outros e transformado em objeto de um 
anseio de contenção ou minimização, ora reclamado como agente da 
“vontade política” necessária ao projeto nacional ou como instrumento de 
ação social igualizadora. 

Tais perplexidades não fazem senão agravar-se nas circunstâncias 
desta esquina secular e milenar em que nos encontramos. Nas condições 
que prevaleceram especialmente nas primeiras décadas que se seguiram à II 
Guerra Mundial, o contexto nacional representou não apenas o foco 
coletivo natural para a definição das identidades pessoais dos nascidos em 
cada país, mas também o espaço privilegiado para a ação social do Estado. 
Na perspectiva de então, essa ação, não obstante as mitificações contidas 
em nacionalismos de um tipo ou de outro, podia ser assimilada a um grande 
desígnio socialmente solidário.  

No Brasil da globalização, por seu turno, certamente seguimos tendo 
boas razões, talvez melhores agora do que antes, para sustentar que a 
questão nacional é antes de mais nada a questão social. Mas o espaço social 
interno não é o único em que a ação do Estado nacional como agente de 
desígnio coletivo se terá de exercer. Pois o mesmo paradoxo geral acima 
apontado surge agora em escala planetária: como obter organização no 
plano transnacional que seja capaz de equiparar-se ao alcance da atuação 
dos mecanismos de mercado, de efeitos sociais tão claramente negativos – e 
como assegurar que o “projeto global” assim visualizado venha a 
representar a operação democrática e benigna do indispensável elemento de 
desígnio nessa nova escala. Vítimas que sejam eles próprios dos processos 
correntes, não há como deixar de ver nos Estados nacionais os agentes 
decisivos da busca de tais objetivos. 

O Tempo, 11/1/1998 
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PROJETO NACIONAL 

 

Tomada de maneira consequente, a ideia de um projeto nacional 
requer um arcabouço mental de cunho nacionalista. Dado o caráter 
“natural” que veio a adquirir, aos nossos olhos, a forma de organização 
coletiva correspondente ao Estado-nação moderno, temos grande 
dificuldade em escapar desse arcabouço, não obstante o aparente 
comprometimento do Estado-nação que resulta dos processos econômico-
tecnológicos da atualidade. 

Essa dificuldade fica especialmente nítida nas inconsistências que 
marcam certas reflexões de linhagem “esquerdista” sobre os problemas 
pertinentes. É o caso, por exemplo, da chamada “teoria da dependência”, de 
inspiração marxista, que contou com importante contribuição, em outros 
tempos, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Apesar da crítica de 
esquerda ao nacionalismo que brota do internacionalismo marxista, a 
denúncia da “dependência” que a teoria envolve resulta fatalmente num 
nacionalismo, e foi sempre lida nesses termos, sem embargo dos protestos 
de alguns dos seus proponentes. Pois a denúncia aponta, naturalmente, a 
condição de autonomia como desiderato a ser contrastado com a condição 
de dependência – e supõe que os países, como focos de referência “natural” 
e proeminente da identidade coletiva de seus membros, devem ser 
autônomos. Sem favorecer a suposição de identidade nacional, a teoria não 
poderia escapar de uma alternativa que tornaria sem sentido a denúncia nela 
contida: ou estender a prescrição de autonomia a toda e qualquer 
coletividade de qualquer escala (que, como tal, tem também a sua 
identidade: caberá liberar o Nordeste brasileiro de sua “dependência” 
perante o Sudeste?), ou simplesmente abrir mão da denúncia em favor do 
reconhecimento factual de que as coletividades sempre se relacionam em 
termos que envolvem hierarquia. 

Vê-se, assim, que mesmo os marxistas acabam recorrendo à ideia de 
um projeto nacional referido ao modelo nacionalista da “potência 
autônoma”. A megalomania e o irrealismo dessa perspectiva são evidentes 
em quaisquer circunstâncias, pois um mundo de potências igualmente 
autônomas é simplesmente inconcebível; que dizer, então, nas 
circunstâncias do mundo transnacional e globalizado que temos diante dos 
olhos? 
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A questão que fica é a de se é possível entender de maneira sóbria a 
ideia de um projeto nacional e dar-lhe algum sentido consistente no mundo 
em que vivemos. Partindo da máquina organizacional do Estado como 
instrumento necessário do desígnio coletivo contido em qualquer “projeto” 
que vá além dos planos pessoal e grupal, a resposta exige o reconhecimento 
de que o Estado enfrenta dois riscos opostos: o de tornar-se irrelevante 
diante do jogo dos interesses dispersos ou do mercado, vindo a ser 
eventualmente “feudalizado” e “balcanizado”, e o de ser apropriado de vez 
por este ou aquele setor da elite, tornando-se o instrumento autoritário da 
execução dos objetivos que tal setor defina como os verdadeiros objetivos 
nacionais. 

O espaço que essa alternativa negativa deixa à redefinição da ideia do 
projeto nacional e à ação correspondente do Estado permite destacar duas 
grandes linhas de atuação. Em primeiro lugar, a atuação do Estado na 
administração econômica do capitalismo. Com toda a retórica neoliberal de 
contenção e minimização do Estado, é patente que se trata aqui de uma 
necessidade não somente indisfarçável, mas, na verdade, reconhecida 
consensualmente na hora do aperto, como a crise financeira corrente mais 
uma vez deixou bem claro. No mundo globalizado, esse aspecto revela um 
desdobramento complexo e crucial: o de que a escala de ação efetiva na 
administração do capitalismo transcende os espaços nacionais, mas tem nos 
Estados nacionais um ator decisivo na eventual constituição dos 
mecanismos organizacionais de alcance transnacional requeridos. 

Em segundo lugar, a atuação social do Estado. Especialmente em 
condições como as brasileiras, marcadas por extraordinária desigualdade, 
seria inadmissível que a ideia de um projeto nacional, com seus inevitáveis 
supostos sociopsicológicos de identidade e solidariedade coletivas, não 
atribuísse total prioridade à promoção social dos destituídos. Se o mundo 
globalizado aqui também complica as coisas, com a singular perversidade 
social de sua dinâmica e o solapamento dos meios de que dispõem os 
próprios Estados nacionais, tanto pior: o desafio que confronta os estados 
nacionais por certo aumenta. Mas não há focos alternativos de solidariedade 
e ação prontamente disponíveis na escala supranacional, e a alternativa da 
abdicação acabaria de evidenciar a ilusão de um “projeto nacional”. 

O Tempo, 18/1/1998 
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DEPENDÊNCIA 
 

Amavelmente interpelado por Rubem Barboza Filho, peço licença ao 
leitor para atendê-lo e insistir no tema do projeto nacional. 

Concedendo a importância do tema geral, Rubem Barboza tem 
reservas a manifestar a respeito de meu tratamento da questão da 
dependência. Elas se referem a que, descontadas as ilusões da esquerda 
quanto a uma solução socialista para a “questão nacional”, minha discussão 
não deixaria claros os riscos e a “mediocridade de ambições” da solução 
“realista” que teríamos na perspectiva de Fernando Henrique Cardoso quanto 
à dependência, na qual o projeto nacional acabaria reduzido a um programa 
de associação produtiva com o capitalismo internacional, “cancelados os 
sonhos de originalidade histórica e as intenções megalomaníacas do Brasil-
potência”. Por outras palavras, Fernando Henrique não seria suficientemente 
nacionalista – apesar da tensão não resolvida que transparece no trecho entre 
aspas, onde Rubem Barboza, comprando minha denúncia da megalomania 
nacionalista, não deixa de afirmar o valor da originalidade histórica. 

Não creio que valha a pena discutir o caráter nacionalista ou 
“mediocremente” realista das ideias de Fernando Henrique em termos das 
intenções que podem tê-lo movido. O que sustento é que a teoria da 
dependência, ao afirmar ao menos implicitamente o valor da autonomia 
nacional, redunda num nacionalismo, que se acomoda mal com o 
internacionalismo de sua própria inspiração marxista básica. Daí resulta, 
aliás, curiosa inversão do que caberia esperar de um esforço intelectual 
consistente e meritório. Pois os “dependentistas”, condicionados por vagos 
pudores marxistas, deixam de tomar explicitamente a nação como o 
importante tema de análise que ela é, enquanto doutrinariamente resvalam 
para um respaldo ao nacionalismo que seria preciso evitar, não só em nome 
do marxismo. 

No caso de Rubem Barboza, não é claro o que se poderia esperar da 
“reflexão mais ambiciosa” por ele proposta se ela tiver de mover-se no 
estreito espaço entre as “ilusões da esquerda” e o esforço de evitar tanto a 
megalomania da potência autônoma quanto a suposta “mediocridade das 
ambições”. Eu próprio sugeri com bastante clareza, creio, os objetivos de um 
estado sobriamente comprometido com o que pode haver de defensável na 
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ideia de um “projeto nacional”: a administração do capitalismo e a ação 
social do Estado. 

De minha perspectiva, o ponto crucial que escapa a Rubem Barboza 
tem a ver com aquilo que ele se dispõe a caracterizar como “ambições 
medíocres”. Pois sou da opinião de que os temas culturais ou de psicologia 
coletiva a que somos levados por noções como autonomia nacional e 
“originalidade histórica” prestam-se a mistificações em que se perde de vista 
e se arrisca comprometer aquilo que realmente importa: a dignidade pessoal 
dos indivíduos, que está longe de exigir a referência à identidade 
especificamente nacional como algo singularmente sacrossanto. Como essa 
dignidade requer, sim, um substrato de condições materiais adequadas, o 
desenvolvimento material ou econômico se torna decisivo. Daí que, se for o 
caso de o desenvolvimento, na suposição de que seja socialmente positivo, 
custar o preço da identidade nacional, só restará pagar esse preço: nossa 
“questão nacional” é antes de mais nada a “questão social”, e, como tenho 
sugerido, é melhor ser (mediocremente?) um Canadá próspero e igualitário, 
mesmo se economicamente dependente e de identidade nacional meio 
descolorida, do que um Brasil de identidade nacional talvez marcante, mas 
miserável para muitos. 

Mas há duas qualificações importantes. A primeira é que o 
desenvolvimento pode não ser socialmente positivo, como mostram não só a 
própria experiência brasileira no último século, em que o desenvolvimento 
singularmente intenso produziu exclusão e miséria, mas também os efeitos 
socialmente negativos da dinâmica atual da economia mundial. Em 
consequência dessa dinâmica, pedir administração do capitalismo e ação 
social do Estado certamente não é pedir pouco, sobretudo tendo em vista que 
ela corrói ao mesmo tempo os poderes do Estado. 

A segunda qualificação é que talvez não tenhamos de escolher, mesmo 
nas circunstâncias do mundo globalizado, entre os valores do 
desenvolvimento e os traços que configuram a identidade nacional. Se 
aqueles se dão na esfera material, estes são próprios da esfera cultural. E se 
também esta esfera contém valores universalistas que merecem ser 
perseguidos como tal, o desenvolvimento econômico pode eventualmente vir 
a ser o veículo para a afirmação e a difusão de valores culturais mesmo 
idiossincrásicos. 

O Tempo, 25/1/1998 
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MORDAÇA 

 

Os dias anteriores ao Carnaval trouxeram à baila o tema da 
responsabilidade social das elites. Houve primeiro a declaração algo 
surpreendente do nosso conciliador presidente, vergastando os dirigentes 
nordestinos (no que pareceu, de fato, um excesso verbal não premeditado) e 
retomando um tema cuja aparição mais eloquente e dramática, em tempos 
recentes, se dera no discurso preparado por Tancredo Neves para sua posse 
na Presidência, onde as elites nordestinas mereciam lugar de destaque na 
denúncia geral do egoísmo e da insensibilidade social das classes dirigentes 
brasileiras. Tivemos em seguida o presidente a receber e festejar o 
documento do Fórum de Líderes Empresariais Gazeta Mercantil, que se 
preocupa, como expressa seu subtítulo, com “o resgate do social na 
prosperidade econômica” e propõe a parceria empresários-governo nas 
ações correspondentes. Na avaliação dos próprios empresários, essa 
preocupação viria culminar o importante papel que teriam exercido quanto 
a dois outros itens anteriores da agenda nacional, a democratização política 
do país e, posteriormente, a abertura econômica e a reforma do Estado. 

Haverá uma cara verdadeira nesse Janus de duas faces que nos foi 
exibido com intervalo de poucos dias, a elite desavergonhadamente egoísta 
e a elite socialmente atenta e sensível? Será adequado pretender que cada 
face corresponda a uma região brasileira, contrapondo-se a vilania 
nordestina à integridade e responsabilidade dos empresários do centro-sul 
do país? 

As coisas são certamente mais complexas. Assim, o virtuoso 
protagonismo político e social reclamado para o empresariado pelos líderes 
do Fórum Gazeta Mercantil omite o fato simples de que a categoria se 
acomodou longa e gostosamente ao regime autoritário recente – e que o seu 
compromisso (ou o dessa vaga “elite” em geral) com os valores 
democráticos, seja na dimensão estritamente política ou na mais 
ambiciosamente social, está longe de ter o vigor necessário para afirmar-se 
com eficácia em circunstâncias em que seus interesses mais imediatos 
pareçam estar em jogo. Não vai nisso nenhuma satanização dos grupos ou 
agentes envolvidos, já que não se trata, no fundo, senão da atuação de 
princípios sociológicos de alcance mais geral. A ação orientada por 
objetivos presumidamente coletivos e compartilhados é sempre 
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problemática, mesmo em condições em que a suposição solidarista que se 
acha subjacente à expectativa de conduta virtuosa das elites encontre maior 
justificação. E a eventual construção de uma sociedade genuinamente 
democrática, aqui como em outras partes, está longe de ser uma empreitada 
retilínea. 

Tome-se um aspecto mais imediatamente visível da questão: o 
Fernando Henrique que fustiga os dirigentes nordestinos é o mesmo que 
pretende ter boas razões, até em termos da mudança das condições gerais do 
país em direção democrática, para comprometer-se em alianças “realistas” 
com todo um conjunto de destacados representantes da elite nordestina, em 
alguns casos de imagem pesadamente negativa. Ou considere-se o fato de 
que a superação das experiências autoritárias recentes em diversos países da 
América Latina ou do sul da Europa foi objeto de um grande consenso entre 
os analistas quanto à necessidade de acomodação com os interesses dos 
protagonistas dos regimes autoritários – que em muitos casos, como o 
nosso, continuam como participantes destacados de alianças realistas. 

A história norte-americana no período anterior à guerra civil fornece 
ilustração exacerbada do mecanismo geral aí envolvido. Trata-se da 
chamada “regra de mordaça”, por meio da qual, diante do potencial de 
conflito contido na questão da escravidão, o Congresso dos Estados Unidos 
explicitamente se autoproibiu, em 1836, de dar qualquer consideração a 
propostas ou iniciativas relacionadas com a questão. Com mordaça e tudo, é 
claro, os Estados Unidos tiveram a guerra civil, enquanto aqui, como nos 
ensinaram no primeiro grau nossas mestras bondosas, a emancipação dos 
escravos se fez com flores. As flores não foram suficientes, porém, para nos 
livrar do fosso social herdado da sociedade escravista laboriosamente 
construída ao longo de vários séculos, cuja permanência é o que justifica, 
naturalmente, a denúncia sempre retomada da ruindade de nossas elites. 
Resta a lamentar que a magnitude e os perigos do desafio representado pelo 
fosso social permitam que a denúncia verbal, ocasional ou insistente, 
conviva com a sutileza da mordaça que opera no dia-a-dia das decisões e 
ações. 

O Tempo, 1/3/1998 
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BOLA, RAÇA E O DECA 

 

Creio que foi Carlos Drummond de Andrade quem falou, em verso 
alusivo a Pelé durante a Copa do Mundo de 70, do pé que adquire “astúcias 
de mão”. Seja qual for o resultado da partida final deste domingo, entre 
França e Brasil, já somos os grandes vencedores do século 20 no futebol, 
esse jogo difícil, que as astúcias menores dos pés tornam singularmente 
dramático. 

Além da tensão compartilhada e da efusão coletiva que propicia, 
como em toda parte, em disputas como a da Copa do Mundo, para nós o 
futebol é especial por outra razão. Pois é certamente o setor de atividade (ao 
lado, talvez, da música popular) em que as relações entre as diversas 
categorias raciais da população brasileira mais claramente se aproximam do 
ideal expresso na ideologia oficial da democracia racial. Não parece haver 
outro setor em que as características raciais dos indivíduos sejam tão 
nitidamente irrelevantes para as chances de êxito ou fracasso profissional, 
sem falar do poderoso fator de identificação e solidariedade “trans-racial” 
contido nos embates e ardores do futebol como esporte popular por 
excelência.  

Deixemos de lado os equívocos de certo movimento negro brasileiro, 
com sua denúncia beligerante da ideologia de democracia racial. De um 
ponto de vista factual, os aspectos negativos das relações raciais no Brasil 
são evidentes, dada a herança de nossa longa experiência escravista. De um 
ponto de vista doutrinário ou valorativo, porém, não há substituto para a 
democracia racial como meta, isto é, não há como deixar de aspirar pela 
condição em que o que importa seja o indivíduo com seus méritos pessoais 
e em que os atributos raciais sejam socialmente irrelevantes (ainda que 
venham a prover referência pessoal importante de vários pontos de vista, se 
o indivíduo assim escolher livremente). E o futebol é o campo em que 
melhor se realiza, entre nós, esse desiderato. 

Mas há ressalvas de monta. A igualdade existe quanto às perspectivas 
que se abrem para o atleta como tal, e as chances de que o jogador de 
talento venha a chegar, por exemplo, à seleção brasileira, com o prestígio e 
os ganhos financeiros que daí tendem a resultar, não dependem atualmente 
de suas características raciais. Mas, tomado em termos mais amplos, o 
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mundo do futebol brasileiro ainda deixa entrever com clareza, infelizmente, 
a sociedade racista em que se insere. Observe-se como são 
comparativamente poucos os negros que ocupam sequer a posição de 
técnicos em nossos clubes; ou tome-se a reduzida presença de negros 
mesmo entre os ex-jogadores recrutados como comentaristas pelas equipes 
esportivas das redes de televisão brasileiras, em nítido descompasso com a 
proporção de atletas negros (um par de anos atrás, em campanha 
publicitária, a Rede Bandeirantes fazia publicar nos jornais as fotos dos 22 
membros de sua equipe esportiva, incluindo vários ex-jogadores: os 22 
eram brancos). Quanto a este último exemplo, talvez se possa pretender que 
a preferência seria antes por ex-jogadores que, sendo mais educados, teriam 
maior desenvoltura e capacidade de expressar-se mais adequadamente. Mas 
cabem duas ponderações: em primeiro lugar, há boas razões para suspeitar 
que o que se acha em operação, na verdade, são padrões preconceituosos 
(que, no caso extremo dos comerciais de televisão, têm transformado o 
Brasil numa espécie de país nórdico); em segundo lugar, o fato de que os 
brancos tendam a ser mais educados é, naturalmente, parte do problema. 

Em interessante matéria sobre a torcida nesta Copa, uma de nossas 
emissoras de televisão fez alternar, há alguns dias, as imagens de torcedores 
cariocas num restaurante chique da Zona Sul e num ponto de reunião em 
certa favela da Zona Norte. Além das diferenças no que se consumia cá e lá 
e na suposta “elegância” de gestos e posturas, destacadas na matéria, outra 
diferença era nítida: o primeiro grupo reunia torcedores brancos, o segundo, 
torcedores predominantemente negros. Que nas copas do futuro não muito 
remoto (quem sabe no decacampeonato?) possamos ter torcedores sem 
favelas e sem diferenças socioeconômicas tão marcadas em nosso mosaico 
racial. 

O Tempo, 12/7/1998 
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SEM DINHEIRO E SEM JEITINHO 

 

Em recentíssimo artigo sobre a crise brasileira, sugestivamente 
intitulado “O Brasil além das ilusões tropicais”, Rudiger Dornbusch, o 
conhecido economista do MIT, vê nosso país posto diante de dura 
encruzilhada, sem dinheiro e já sem poder recorrer ao “jeitinho”. É talvez 
possível questionar a motivação de Dornbusch, de complicadas relações 
pessoais com o mundo acadêmico brasileiro e algumas de suas conexões 
governamentais. Mas não há como ignorar as severas advertências que 
repete há tempos e seu possível acerto. E o sabor amargo da ironia que 
agora nos dirige não vem senão juntar-se ao desalento que grassa entre nós, 
confrontados com o que pode vir a ser o desastre final e precoce não apenas 
do plano de estabilização, que tinha tudo para enraizar-se de vez, mas 
também da mais promissora liderança presidencial que o país conheceu em 
muito tempo. 

A encruzilhada, em que as agruras da crise e o sentido de 
oportunidade talvez perdida se combinam com o simbolismo da virada do 
século e do milênio e com a comemoração dos nossos 500 anos, incita à 
reflexão de ânimo sombrio: teremos dado certo como país, teremos 
condições de vir a dar certo em futuro visível?  

Quer pessimistas ou otimistas em diferentes momentos de nossa vida 
pessoal, somos, em geral, intensamente imbuídos de uma ideologia de 
progresso no plano coletivo. A história marcha para a frente, amanhã é 
sinônimo de melhor, o futuro é fatalmente brilhante. Jamais nos detemos 
para ponderar algo que é, contudo, bastante evidente quando apreciado com 
algum vagar: sem falar dos séculos ou milênios de história mundial, a 
grande maioria dos povos e países da atualidade dificilmente pode ser 
considerada como tendo “dado certo” em qualquer sentido que se aproxime 
daquele que a expressão evoca quando aplicada hoje em dia a nós mesmos, 
especialmente se tomarmos com algum destaque as condições gerais de 
vida das populações envolvidas.  

Em nosso próprio caso, é possível, sem dúvida, apontar o sentido em 
que tivemos êxito. Bem ou mal, construímos uma civilização original nos 
trópicos, e os traços amenos dessa civilização e a promessa que representam 
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podem certamente resistir com segurança à tentativa de diluí-los em meras 
“ilusões tropicais”. 

Há, contudo, um sentido bem claro em que já “demos errado”. Pois, 
como tendemos a omitir e esquecer no difuso mascaramento ideológico de 
nossa auto-imagem oficial, levamos vários séculos a construir, até um 
momento historicamente recente, a sociedade de escravos de cujo pesado 
abraço estamos longe de escapar. A consequência é que o desafio de “dar 
certo” se erga diante de uma sociedade recordista em desigualdade social – 
e que a extraordinária mudança que a ideia de “dar certo” e o cumprimento 
da promessa de nossa civilização tropical supõem não possa contar com 
substrato adequado nas forças reais que conformam a sociedade. Com toda 
a retórica democrática, nossas instituições, na verdade, acomodam-se 
predatoriamente ao fosso social que nos distingue, e conseguem até a 
proeza de extrair do próprio processo eleitoral, de lógica fatalmente 
igualitária e expansiva, a corroboração do viés social sobre o qual se 
assentam. 

Daí que possa pretender apresentar-se como mero realismo 
sociológico a tese, que Antônio Octávio Cintra sustentou há pouco, de que 
não cabe esperar, politicamente, um ajuste fiscal efetivo no Brasil. Afinal, 
se é patente o que tem de socialmente torto o distributivismo característico 
da previdência social brasileira (além de sua crescente inviabilidade 
atuarial), cabe lembrar, como o próprio presidente Fernando Henrique tem 
às vezes salientado, que o estado brasileiro não foi feito para os pobres. E a 
perspectiva ambiciosa produzida pelo sentimento da necessidade de um 
esforço de real refundação induz-nos a tender a ver como possíveis 
miçangas inúteis os objetos de refrega na luta imediata com a crise, em seus 
aspectos econômico-financeiros e mesmo políticos: privatizações e 
contribuições de inativos que acabam por representar aportação secundária 
de recursos no quadro de descalabro geral; a reforma do estado 
praticamente reduzida a destacar sua feição de simples máquina 
administrativa; as disputas em torno do federalismo, que, atentas para a 
racionalidade e a consistência da distribuição de recursos e encargos, em si 
mesmas não colocam a questão fundamental do caráter democrático ou 
oligárquico das relações que nele se estabelecem; as confusões e presunções 
infundadas em torno dos temas da reforma política, transformados em 
objeto frequente de um Fla-Flu pouco lúcido... 
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Tal desalento parece longe de Dornbusch, cuja denúncia de ilusões se 
refere apenas, apesar da associação com o “tropical”, a temas como o 
fascínio de uma moeda sobrevalorizada e à paralisia decisória que daí 
resultou para o governo de Fernando Henrique. Que fazer, porém, se o 
econômico e conjuntural bate no político-institucional, que remete às 
profundezas do social? Talvez aderir ao cinismo: abrir mão de 
identificações e solidariedades nacionais, como estes tempos globais nos 
propõem, denunciar a mitificação contida no simbolismo das datas... Pobre 
consolo! 

O Tempo, 31/1/1999 
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A DÉCIMA-PRIMEIRA CHACINA 

 

Certas discussões sofisticadas e recentes sobre o tema do 
constitucionalismo, referidas sobretudo à experiência singularmente bem-
sucedida de construção institucional nos Estados Unidos, sustentam a visão 
da constituição como o resultado de um processo de barganha entre forças e 
interesses sociais diversos. Essa visão se apóia na noção de 
“consociativismo”: numa sociedade dividida, ou constituída em torno de 
uma pluralidade de grupos ou segmentos capazes, cada um deles, de 
condicionar a própria identidade das pessoas e de reclamar com força sua 
lealdade, o princípio consociativo leva as instituições políticas a sacrificar o 
recurso à simples regra majoritária e a garantir a “autonomia segmentar”, 
em que cada grupo ou categoria se faz representar como tal. No caso dos 
Estados Unidos, o consociativismo e a segmentação, sob a forma do 
federalismo e dos “freios e contrapesos”, teriam sido a resposta não apenas 
para os problemas postos pela união das coletividades territoriais diversas 
correspondentes às colônias, mas também para os dramas do convívio entre 
estados escravistas e antiescravistas (que se mostrou em última análise 
inviável, resolvendo-se em guerra sangrenta) e do pluralismo étnico e 
religioso. 

Algumas interpretações das instituições políticas brasileiras têm 
procurado caracterizá-las como marcadas também pelo consociativismo, 
apegando-se à ideia que encontra, às vezes, formulação alternativa em 
termos da tendência à “conciliação” entre os interesses que “contam”, ou 
seja, os das elites em seus diferentes setores. Essas interpretações omitem, 
porém, o fato da notável ausência, na história brasileira, de questões do tipo 
das que tendem a produzir os grupos ou categorias sociopsicologicamente 
“intensos” que se faz necessário aplacar pela segmentação consociativa. 
Mesmo nosso federalismo, embora possa ser visto como imposição 
administrativa resultante das dimensões do país, não encontra senão em 
alguns casos substrato mais significativo em autênticas identidades 
regionais, e certamente não é a expressão da unificação historicamente 
problemática de entidades autônomas. Quanto à religião e à origem étnica, 
temos sido suficientemente homogêneos do ponto de vista religioso e 
plásticos na assimilação de etnias diversas para neutralizar o potencial de 
identificação e antagonismo aí contido. 



 137 

Resta o aspecto social, marcado entre nós de forma intensa pela 
heterogeneidade racial do país. Não tivemos um norte antiescravista que 
ganhasse a guerra, e nosso sul escravista é o país como tal, cujas tradições 
aristocráticas e socialmente deletérias continuam a imprimir sua marca na 
sociedade de castas de nossa atualidade. Vimos esses dias a notícia da 
décima-primeira chacina do ano recém-começado na periferia de São Paulo: 
ocorre a alguém que pudéssemos reagir com a mesma indiferença se a 
notícia se referisse a moradores dos apartamentos ou mansões dos Jardins 
paulistanos ou de Ipanema? Do ponto de vista da tese de um arranjo 
institucional consociativo, a questão é a de em que medida faria sentido 
pretender sustentá-la à luz desse aspecto da realidade brasileira. 

A própria pergunta soa como ironia. Na barganha constitucional, 
como em qualquer outra, entra quem tem trunfos. Em contraste, a ideia da 
“conciliação” aponta ela mesma para o elitismo e a exclusão social – e a 
suposta barganha consociativa brasileira é mera questão de composição dos 
interesses “integrados”. Nosso tradicional sistema aristocrático e 
oligárquico foi capaz, por certo, de abrir-se para a classe média e mesmo 
criá-la, no estado cartorial e nas turbulências do pretorianismo de tipo 
especial das primeiras décadas deste século. Quanto ao que se pode 
designar como os interesses populares, contudo, o momento em que a 
dinâmica do processo socioeconômico tendeu a favorecer sua integração 
veio a coincidir com o confronto capitalismo-socialismo no plano mundial e 
a Guerra Fria, fazendo da integração popular, internamente, um dramático 
problema a ser resolvido, quando pareceu necessário, por meio da repressão 
armada. 

Chegamos, assim, com o pesado lastro da sociedade de castas ao 
momento atual. Neste, se o socialismo como ameaça e a Guerra Fria se 
acabaram, temos também a eliminação ou intensa atenuação da pressão 
anterior pela integração popular, como resultado do renovado dinamismo 
do mercado em escala transnacional e de seu séquito de desemprego, 
acirramento da competição e do conjunto de fatores objetivos e subjetivos 
de enfraquecimento sindical e trabalhista. A incorporação popular como 
problema, portanto, tende a diluir-se e desaparecer antes que tenha chegado 
a encontrar solução satisfatória ou sequer encaminhamento mais vigoroso. 

Que esperar? Num país constitucionalmente precário (e num mundo 
que passa a enfrentar seu próprio problema constitucional de criar 
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instituições na escala planetária imposta pela globalização), a crise que 
resulta da lógica da competição exacerbada torna difícil, de imediato, 
enxergar além do salve-se quem puder para os mais pobres. E fica a 
indagação de se a deterioração progressiva das condições de inserção 
econômica da classe média e o eventual amadurecimento da insatisfação 
das próprias elites permitirão contar sequer com estabilidade política 
continuada. 

O Tempo, 21/2/1999 
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FAVELAS E IDEIAS BRILHANTES 

 

A revista Veja da semana passada publica assustadora matéria sobre a 
falência das metrópoles, cuja ênfase é a ideia de que as grandes cidades se 
transformam em “favelões urbanos” e de que, apesar da existência de ilhas 
urbanas de prosperidade, no próximo século estaremos vivendo, como 
expressou o arquiteto paulista Jorge Wilheim, “num globo fortemente 
urbanizado com enormes focos de pobreza”. Como parte da matéria, é 
entrevistado um jovem economista de Harvard, Edward Glaeser. 
Apresentado por José Alexandre Scheinkman, economista brasileiro de 
Chicago, como tendo “ideias brilhantes e originais”, eis sua recomendação 
aos administradores das cidades: “o principal cuidado é não se preocupar 
com a pobreza”. De acordo com Glaeser, a eficiência em lidar com a 
pobreza no nível municipal acabará atraindo miséria para o município, com 
a vinda de gente de outro lugar mais pobre.  

A recomendação é salva do cinismo total pela ideia de que o 
adequado enfrentamento da pobreza seria um problema do governo central 
ou, nas palavras de Glaeser, da esfera federal. Naturalmente, a implicação é 
a de que o governo central detém recursos que permitiriam visão integrada 
e ação coordenadora, capazes de neutralizar os efeitos perversos que 
tenderiam a brotar dos esforços dispersos ao nível municipal. É interessante 
que a ideia tenha surgido simultaneamente no contexto das discussões 
suscitadas pela proposta de Antônio Carlos Magalhães sobre o combate à 
pobreza, com o ex-governador baiano, contra a acusação de não ter 
erradicado a pobreza na Bahia, lançando sobre a presidência da República a 
responsabilidade correspondente. 

Há, porém, muitos matizes a serem considerados, com consequências 
que parecem corroborar as perspectivas sombrias que predominam na 
matéria de Veja. Como as próprias discussões da proposta de ACM pelos 
jornais ressaltaram, há embaraços formidáveis a se oporem à expectativa de 
ação efetiva de combate à pobreza por parte de um governo central como o 
brasileiro da atualidade. Parte importante desses embaraços tem a ver com o 
fato de que a posição “central” do governo em relação ao país é, na verdade, 
uma posição periférica na dinâmica transnacional, na qual ele se vê antes 
constrangido a tratar de assegurar condições que permitam ao país inserir-se 
de maneira apta na competição capitalista global. Ora, apesar de que 
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fenômenos associados à pobreza, como questões de segurança e 
criminalidade, possam ter alguma relevância quanto às condições propícias 
a essa inserção, eles entram aí como parte relativamente secundária de um 
novelo muito mais complexo de coisas a serem tidas em conta – e, afinal, a 
intensificação da desigualdade e da pobreza é um aspecto que acompanha a 
afirmação do novo capitalismo nos próprios países mais bem-sucedidos, 
onde se trata de governos menos “periféricos” e, em alguns casos, até da 
sede de impérios poderosos. É duvidoso, portanto, que, na lógica dos 
mecanismos que atualmente prevalecem, mesmo a singular “centralidade” 
de que gozaria um efetivo governo mundial pudesse ter impacto real sobre a 
pobreza que cresce – a não ser, talvez, pelo efeito indireto e menor da 
eventual atenuação de crises econômico-financeiras. 

Vê-se, assim, a insuficiência de uma perspectiva, como a de Glaeser, em 
que, não obstante o horizonte remoto de uma suposta ação “federal” sobre a 
qual se lança o encargo da solidariedade, o ânimo fundamental, exposto de 
maneira que tangencia o cinismo, é o da mera competição em que cada qual “se 
vira”. Dada a definição do jogo a ser jogado, não há focos de solidariedade e 
organicidade que perpassem a própria estrutura sociopolítica geral e surjam 
como pontos de referência para eventuais esforços de ação coletiva. E o aspecto 
crucial do drama que vivemos é o de que a perspectiva em questão é sem 
dúvida a que melhor respaldo encontra nos fatos nos dias que correm. Antes 
podíamos ver focos de integração e solidariedade quando nada como 
contrapartida fatal dos próprios conflitos sociais, que tinham coletividades ao 
menos virtuais como agentes e que, nos casos mais afortunados, podiam dar 
lugar a abrangentes compromissos social-democráticos em que a ação social do 
estado emergia com caráter orgânico. Hoje, como o noticiário da mesma 
semana que passou ilustre com o caso de Schroeder na Alemanha da tão bem 
sucedida “economia social de mercado”, o ânimo social-democrático se vê 
forçado a capitular por toda a parte. E, no governo do Partido da Social-
Democracia Brasileira (nome inteiro do PSDB, para quem já esqueceu), temos 
de dar-nos por felizes com o precário assistencialismo da comunidade 
supostamente solidária, de olhos postos no milênio em que o discurso 
presidencial de ensinar a pescar em vez de dar o peixe produzirá seus frutos, 
para quem viver. 

Haja espaço nos favelões do futuro. Ou alguma ideia realmente original.  

O Tempo, 1/8/1999 
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IDENTIDADE NACIONAL E TORDESILHAS 

 

Em artigo de há alguns dias no caderno “Mais” da Folha de S. Paulo, 
José Murilo de Carvalho evoca o historiador Evaldo Cabral de Mello, que 
costuma afirmar que muitos dos problemas do Brasil não existiriam se o 
país se tivesse mantido dentro dos limites do Tratado de Tordesilhas. 
Estaríamos, assim, reduzidos ao que corresponde hoje às regiões Nordeste e 
Sudeste, em vez de sermos o gigante atual, cuja existência Carvalho associa 
com o sonho imperial português (e depois brasileiro) e cujos custos atuais 
são por ele ligados a coisas como a pressão demográfica criada pelo 
deslocamento de populações e da fronteira agrícola, a necessidade de 
acomodar interesses de oligarquias regionais, o bloqueio de reformas 
políticas “graças à tática de jogar os Estados uns contra os outros”. 

Deixemos de lado as razões de Carvalho para uma resposta ou outra à 
indagação de se a vocação imperial e a expansão territorial do país terão 
valido a pena. De qualquer forma, o problema decisivo com a perspectiva 
contrafatual de Cabral de Mello é que ela se dispõe a questionar a própria 
identidade nacional. Ora, uma vez que nos disponhamos a tal 
questionamento, não há por que não aplicá-lo igualmente a todo um 
conjunto de aspectos que hoje conformam aquela identidade. 

Assim, seria possível pretender que o Brasil estaria melhor sem o 
Nordeste, e às vezes se ouvem alegações nesse sentido. Ou que tal um 
Brasil colonizado por ingleses, ou em que tivessem prevalecido os 
holandeses e franceses que aqui fizeram incursões mais ou menos longas ou 
bem-sucedidas? Ou um Brasil sem os africanos da longa experiência 
escravista, que acabou por representar um tão pesado lastro social negativo? 

A questão, naturalmente, é a de até que ponto se trataria ainda, em 
qualquer desses casos, propriamente do Brasil. Na hipótese de separar-se o 
Nordeste do restante, onde estaria “de fato” o Brasil, cá ou lá? Sem a 
herança cultural de portugueses e africanos, seríamos ainda nós mesmos? E 
que dizer da herança genética? Aceitando os discutíveis pressupostos de 
alguns desses experimentos mentais, que envolvem mesmo certo laivo 
racista, talvez se pudesse admitir que as pessoas que aqui vivessem viessem 
a ser, digamos, mais prósperas; dá-se, contudo, o pormenor de que, sendo 
portadoras de outra carga genética, seriam simplesmente outras pessoas, e 
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nós não estaríamos aqui para testemunhar essa prosperidade ou desfrutar 
dela. 

Se a ênfase nos aspectos genéticos leva facilmente o contrafatual ao 
absurdo, a dimensão cultural ou psicossociológica da identidade coletiva 
aponta para problemas que a atualidade coloca de forma aguda, com o 
comprometimento de fatores de definição de identidades coletivas, tais 
como o Estado nacional e as classes sociais, que até há pouco atuaram em 
graus diversos e se articularam de maneira importante. A ponderação 
crucial é a de que a operação desses fatores alternativos de identidade 
definia focos também alternativos de solidariedade, em cuja operação se 
partia de assumir os fatores de identidade e tomá-los como dados para a 
busca de objetivos supostamente coletivos e compartilhados. Se se pode 
presumir que havia tensão, em princípio, entre solidariedades e objetivos 
nacionais ou particulares (de classe, por exemplo), o Estado nacional veio a 
erigir-se em foco de identificação e solidariedade capaz de predominar 
amplamente. E o nacionalismo brasileiro, por exemplo, tal como se 
consubstanciou no nacional-populismo, podia pretender recorrer à força 
simbólica da assunção de uma identidade nacional dada para pretender 
mobilizar a coletividade em nome de metas que seriam de todos. 

Agora, o nacionalismo se vê transformado em arcaísmo inviável, assim 
como desaparece o socialismo que fornecia a referência para o convite à 
solidariedade de classe e se enfraquecem os agentes que o reclamavam. Resta a 
circunstância em que, com um estado nacional debilitado e sem presença 
simbólica, somos convidados a competir individualmente com todas as forças 
e, às vezes, a contar com uma sociedade civil que salpique a competição de 
pitadas dispersas de capacidade gerencial de orientação altruísta e coletiva. 
Nessa circunstância, caberá talvez levar ao cinismo radical a perspectiva da 
definição contrafatual de Brasis alternativos: Brasil para quê, na verdade? Não 
estaremos melhor tratando de assegurar que nos situemos na banda boa de um 
mundo transnacionalizado e dividido entre os que se integram com êxito na 
dinâmica nova e os muitos que ficam de fora? Assim, talvez chegue o 
momento em que poderemos agir, com relação aos deserdados brasileiros, 
como o escandinavo próspero que se sente vagamente incomodado pelas 
carências de povos distantes e se dispõe a promover programas de ajuda 
externa. 

O Tempo, 19/9/1999 
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O “SISTEMA”, O SOCIAL E O GLOBAL 

 

O sociólogo inglês David Lockwood estabeleceu há muitos anos, 
inspirado pelas ideias de Marx, a distinção entre problemas de “integração 
sistêmica” e de “integração social”. Os primeiros dizem respeito aos 
automatismos e determinações mecânicas que se dão no sistema 
socioeconômico: as múltiplas interações entre os agentes individuais e sociais 
resultam, no plano agregado, em processos de natureza causal (os 
automatismos do mercado, ou uma ou outra forma de se relacionarem a “infra-
estrutura” e a “superestrutura”), processos estes que não são a expressão dos 
desígnios de quem quer que seja e às vezes frustram os desígnios de todos. Já a 
integração social se refere aos problemas de conflito ou coesão entre os 
diferentes agentes individuais e coletivos, os quais, articulando-se com a feição 
assumida pelos problemas “sistêmicos”, incorporariam de maneira mais clara o 
elemento de busca intencional de objetivos por parte dos agentes. 
Naturalmente, uma indagação importante tem a ver com o papel a ser cumprido 
pela aparelhagem político-institucional do Estado nos processos relativos a 
cada um dos níveis e a sua articulação. 

A atenção que agora vemos dirigir-se para questões sociais no plano 
internacional ou transnacional, com destaque para as manifestações recentes de 
agências como o Banco Mundial e o FMI, coloca problemas que podem ser 
formulados com ajuda daquela distinção. Como têm apontado vários analistas, 
dos quais Peter Wagner é um exemplo, a globalização produz a perda de 
coerência dos sistemas produtivos nacionais. Ora, essa perda de coerência pode 
ser vista em termos de que os desafios correspondentes aos problemas de 
integração sistêmica passam a desbordar amplamente a escala nacional. E, se 
esta escala é aquela em que os problemas de integração social têm, bem ou mal, 
encontrado solução, é preciso ponderar algo que tornava decisivo o papel do 
Estado nacional também do ponto de vista sistêmico: o fato de que mesmo a 
integração sistêmica – apesar dos automatismos que a compõem, fazendo que 
qualquer “sistema”, por definição, seja sempre “integrado” em certo sentido – 
poderá se fazer de maneira deficiente ou negativa não só quanto a seus efeitos 
propriamente sociais, mas também do ponto de vista de objetivos coletivos de 
eficiência econômica. Enquanto os mecanismos “sistêmicos” de causalidade 
cega se enquadravam substancialmente no plano nacional ou doméstico, os 
Estados nacionais podiam trazer o elemento de desígnio ou de “vontade 
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política” para regular sua dinâmica e neutralizar ou mitigar suas consequências 
sociais negativas. Agora, porém, o que temos é um conjunto de paradoxos.  

Assim, consideradas as coisas do ângulo das agências mencionadas, um 
fato salta à vista, mesmo se tomamos a sério as preocupações sociais 
manifestadas: o de que aquelas agências já têm nas mãos um problema 
formidável no que diz respeito ao controle da dinâmica sistêmica e mercantil 
por si mesma. Pois, além dos efeitos diretos da exasperação transnacional dos 
mercados, os próprios Estados nacionais, anteriormente fatores de regulação da 
dinâmica sistêmica tanto quanto da social, podem ser vistos agora como parte 
do problema sistêmico, levados como se vêem a competir por capitais sensíveis 
e voláteis. A intensificação do impacto social negativo da lógica sistêmica, 
intensificação que se dá ao se tornar transnacional aquela lógica, é apenas algo 
que vem acrescentar-se às singulares dificuldades de integração benigna no 
próprio plano sistêmico. 

No novo quadro, não admira que as ações do FMI tenham passado a ser 
crescentemente questionadas quanto a sua eficiência mesmo do ponto de vista 
técnico e financeiro. Que dizer, então, quanto à possibilidade de se vir a ter nele 
e no Banco Mundial, ou em instituições análogas, instrumentos eficientes no 
que se refere aos problemas sociais? O exame das perspectivas de uma 
compensação transnacional efetiva dos malefícios sociais decorrentes das 
novas circunstâncias econômicas da globalização, por meio de algum tipo de 
keynesianismo internacional, tem resultado em avaliações céticas até no caso 
mais favorável da União Européia, no qual se dispõe em medida significativa 
de recursos de poder e de coordenação internacional, além de uma tradição de 
sensibilidade social consubstanciada em estados de bem-estar fortemente 
enraizados. Quanto às instituições de Washington, como evitar que a ênfase 
nos problemas sociais tenda a surgir com frequência como interferindo 
negativamente com o adequado equacionamento dos problemas sistêmicos já 
em si tão complicados? É natural, assim, que as recomendações quanto às 
questões sociais nas análises do próprio Banco Mundial não deixem de reservá-
las explicitamente à atuação dos fragilizados Estados nacionais. 

Tudo somado, não parece haver razão para contar com boas novidades, 
no horizonte visível, quanto aos problemas de integração social. Caberá desejar 
que o conflito social que Lockwood liga com tais problemas venha a 
manifestar-se de forma amena? 

O Tempo, 10/10/1999 
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A IDENTIDADE E OS SÉCULOS 
 

Na capa de uma retrospectiva do século 20 publicada no dia 31 de 
dezembro passado, o jornal O Estado de S. Paulo reproduz em fac-símile o 
texto de elaborado editorial aparecido em 1o. de janeiro de 1901, no qual, sob o 
título de “Um Século”, o jornal faz o balanço do século 19. A intenção da 
reprodução é apenas a de ilustrar graficamente a matéria atual, pois a leitura do 
texto antigo é dificultada não só pelos caracteres tipográficos miúdos, mas 
também pelo fato de que parte dele é encoberta pelo título da retrospectiva. No 
entanto, além das curiosidades ortográficas e estilísticas que apresenta aos 
olhos de um leitor da atualidade, não há dúvida de que o texto mereceria leitura 
por seu conteúdo. Pois ele dá clara expressão, em diversas passagens, ao 
espírito da época em que foi escrito, sugerindo reflexões nesta nova esquina em 
que o século 20 se aproxima do seu fim. 

O traço mais marcante é a candura afirmativa com que o jornal deixava 
ver a adesão à perspectiva de um colonialismo eurocêntrico e racista. Assim, 
cantam-se os feitos dos “exploradores heróicos” que “desvendam afinal o 
mistério impenetrável dos sertões africanos”, contra a resistência das tribos de 
“negros boçais” (e fazendo bater em retirada, antiecologicamente, os “leões, 
elefantes e hipopótamos descuidados”). Já a Ásia anterior à exposição ao 
dinamismo colonizador europeu é descrita como “um vasto e longínquo depósito 
de mercadorias preciosas, e pouco mais”, do qual se sabia vagamente que, “no 
centro e ao sul, por trás de enormes muralhas, formigavam cidades de gente feia 
e imunda, sob pavilhões e minaretes de perfil bizarro”. Lamenta-se que, num 
mundo em que os despotismos se amenizavam ou desapareciam, o sultão da 
Turquia resistisse a abrir “aos ares do Cristianismo” as janelas do seu império 
“entorpecido pelo ópio e pelo Alcorão”. E é com “surpresa” que se vê a luta dos 
filipinos contra espanhóis e americanos, “porque ninguém imaginava que aquilo 
fosse possível em paragens tão distantes e tão fora do círculo do nosso estudo e 
da nossa observação de todos os dias”. 

É certo que o racismo e o etnocentrismo que aí transparecem com tal 
nitidez seguem, de muitas formas, bem vivos entre nós um século mais tarde. 
Mas, no plano internacional, o avanço ocorrido a respeito se mostra, bem ou 
mal, no fato de que o ethos hoje dominante impede normalmente sua afirmação 
desinibida e impõe a vocalização “politicamente correta” de valores 
universalistas e pluralistas. Se essa vocalização, em muitos casos, é 
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provavelmente hipócrita, cabe reconhecer a “força civilizadora da hipocrisia” 
de que fala Jon Elster, remetendo ao aforismo de La Rochefoucauld: a 
hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. 

Há, contudo, um aspecto especial a ser destacado numa perspectiva 
brasileira. Ele diz respeito à imagem do próprio Brasil que se pode apontar como 
estando implícita nas formulações de O Estado de S. Paulo naquele distante 1o. de 
janeiro. Afinal, o Brasil em que o jornal falava com tranquilidade de “negros 
boçais” era o do imediato pós-escravismo, no qual as condições materiais de vida 
de parcelas substanciais da população dificilmente justificariam a pretensão de 
que o rótulo de “gente feia e imunda” não poderia aplicar-se a elas. Estaria o 
jornal sugerindo que nós mesmos seríamos um povo feio e imundo de negros 
boçais? Outra hipótese parece mais plausível: a de que, na perspectiva europeizante 
e elitista do editorialista, as massas negras e destituídas simplesmente não fossem 
percebidas como parte genuína do país, cuja imagem seria antes a de uma espécie 
de projeção européia que acontecia ter recorrido às conveniências da mão-de-
obra escrava africana, agora transformada num problema... 

Teremos mudado quanto a isso? Qual será a auto-imagem brasileira atual? 
Temos, por um lado, o Brasil mestiço do futebol, do Carnaval e da música 
popular, um Brasil folclórico que certamente reclamamos. Mas a questão, que a 
preservação das enormes desigualdades materiais enquadra de maneira 
significativa, é saber se esse Brasil folclórico é efetivamente reclamado como 
algo mais do que um mero cenário simpático em que os protagonistas do Brasil 
“verdadeiro” – europeu, brancarrão e próspero – vivem e atuam, como em certos 
filmes americanos a que os figurantes nativos trazem um pano de fundo colorido 
para as tramas dos astros de Hollywood. Talvez a contrapartida atual da velha 
visão de O Estado de S. Paulo seja o Brasil dos comerciais de televisão – não 
apenas europeu, mas na verdade nórdico e louro, apesar do enxerto ocasional da 
figura de um negro, que deverá, porém, ostentar sinais claros de prosperidade e 
será de preferência o Pelé, que tem a vantagem de ser representante inequívoco e 
destacado do Brasil folclórico. Ou talvez experimentemos uma esquizofrenia que 
não soubemos ainda resolver, na qual o Brasil folclórico convive tensamente com 
um Brasil mais “sério” e real que dele difere. 

Com o mundo globalizado, somos agora convidados a uma cidadania 
mundial, com suas promessas e ameaças. Como reagiremos ao convite, se não 
aprendemos sequer a lidar com a cidadania e a identidade brasileiras? 

O Tempo, 9/1/2000 
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CAPITAL, PÁTRIA E TRABALHO 
 

O nacionalismo voltou à ordem do dia. Creio que o tema, que se 
impõe em suas conexões com um mundo globalizado, envolve quatro 
aspectos inter-relacionados: a questão psicossociológica ou de identidade 
coletiva, a questão do desenvolvimento econômico, a questão social e a 
questão do papel do Estado. 

A questão da identidade coletiva é crucial, pois o nacionalismo se define 
pela ênfase na nacionalidade como ponto de referência privilegiado na 
conformação da identidade pessoal e como foco decisivo da solidariedade 
de todos. É a forma peculiar de fusão entre o coletivo e o pessoal aí 
contemplada que pretende justificar o reclamo de que valores supostamente 
importantes, como autonomia ou soberania, se façam valer no nível nacional, 
entre os muitos níveis possíveis (etnia, localidade, classe, comunidade 
religiosa, ou mesmo o próprio indivíduo como tal). Contemporaneamente, o 
que tem de específico a proposta nacionalista (tal como elaborada entre nós, 
por exemplo, pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, nos 
anos 50) consiste justamente no empenho de associar a afirmação da 
identidade nacional com o problema material ou instrumental da promoção 
do desenvolvimento, retirando daí consequências para a questão social. Em 
vez das ingenuidades do patriotismo tradicional, a melhor maneira de afirmar 
a identidade nacional seria tratar de obter, com a participação decidida do 
Estado, o desenvolvimento econômico do país. Mas dava-se a feliz 
circunstância, segundo os analistas do ISEB, de que essa seria também a 
melhor maneira de promover os interesses das diferentes classes, mesmo os dos 
trabalhadores ou dos setores populares, e de assim solucionar a própria questão 
social.  

A perspectiva isebiana tradicional incluía como componente certo 
ideal inequivocamente autárquico, inspirando-se em última análise na 
experiência dos Estados Unidos como modelo de potência autônoma. O 
ressurgimento corrente do nacionalismo abre mão desse componente, que 
patentemente não faria sentido nas condições atuais de interdependência e 
integração transnacionais. Como se fazem presentes, porém, os demais 
elementos acima indicados? 

Sem dúvida, trata-se de recorrer à ideia da nacionalidade como foco 
de identidade coletiva, com empresários e economistas trazendo a “pátria” 
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às discussões: Antoninho Marmo Tevisan, em artigo na imprensa, a lembrar 
que “capital tem pátria”, Luciano Coutinho a denunciar “o desmonte do Brasil 
enquanto nação”... É claro, além disso, que o objetivo é mobilizar a ação 
econômica do Estado de maneira condizente com essa perspectiva patriótica. 
Que o Estado evite, sugere Trevisan, ajudar a “depreciar o valor da empresa 
natural do Brasil” em seus esforços dirigidos a estimular-lhe a competitividade 
e que, ao contrário, ajude a criar empresas transnacionais brasileiras fortes que 
possam compensar os inconvenientes da remessa de dividendos para o exterior 
pelas empresas estrangeiras. Bresser Pereira critica o governo de que participou 
até há pouco por facilitar a desnacionalização no setor bancário, com o que 
Fernão Bracher faz coro, destacando o instrumento favorável de política 
econômico-financeira que teriam representado os bancos nacionais na crise da 
desvalorização do real de um ano atrás – e o desdobramento prático, 
naturalmente, é se o Estado permitirá ou não o financiamento público a 
estrangeiros em privatizações como a do Banespa, trará ou não recursos a juros 
suaves para os empresários nacionais em operações análogas... Rubens 
Ricupero adverte para várias dúvidas e indagações inquietantes sobre o 
investimento estrangeiro direto e suas consequências para o desenvolvimento 
brasileiro de longo prazo, reclamando políticas públicas apropriadas. 

Como se vê, o debate que a revivescência do nacionalismo propicia 
suscita questões importantes para os rumos econômicos do país. É de se notar, 
porém, que o debate ganha vigor na medida em que diz respeito a interesses 
empresariais – ao passo que, em contraste com o nacionalismo isebiano, a 
questão social tende a ser omitida, embora provavelmente não seja razoável 
supor que nomes como os mencionados perfilhem todos a mesma orientação 
ideológica básica. Como estaremos socialmente em melhores condições, 
liberalizando e “modernizando” as relações trabalhistas para assegurar 
competitividade à maneira americana, e eventualmente obtendo o 
transbordamento social do desenvolvimento econômico a mais longo prazo, ou 
buscando o melhor modelo de welfare state, que alguns países europeus têm 
sabido conciliar com o dinamismo econômico? À luz do vigor com que se 
passou a disputar a ortodoxia liberalizante na onda de nacionalismo 
empresarialmente orientado de agora, cabe estranhar que a ortodoxia continue a 
afirmar-se tão rombudamente na frente trabalhista. Arriscamos terminar num 
receituário de duas caras: Estado atento à pátria do capital, mas talvez de costas 
para os apátridas do trabalho. 

O Tempo, 6/2/2000 
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INDIOS, NEGROS E OS 500 ANOS 

 

Pondo de lado os sem-terra, para os quais esta é uma oportunidade 
como qualquer outra de promoção de objetivos políticos, a passagem dos 
500 anos do descobrimento propicia tanto a movimentação dos índios 
quanto reflexões sobre a identidade nacional em que a questão racial 
adquire saliência. O historiador Evaldo Cabral de Mello, por exemplo, em 
entrevista a Elio Gaspari, dirige-se de maneira mordaz a nossas 
inseguranças sobre o assunto, em que um complexo de inferioridade por 
não sermos europeus teria supostamente sido sucedido, a partir dos anos 20, 
por um complexo de superioridade da mestiçagem; mas, não obstante a 
apologia da mestiçagem feita por Gilberto Freyre e as “maluquices” de 
Darcy Ribeiro, o Brasil ainda não teria conseguido “evacuar” o problema da 
raça. Isso é certamente verdade. Contudo, há claras diferenças, a respeito do 
assunto, no que se refere a índios, de um lado, e a negros, de outro. 

 É talvez natural que, como o aniversário lembra a ocasião do 
descobrimento, os índios, que já habitavam o território e figuram com 
destaque nos acontecimentos dos primeiros tempos da colonização, 
apareçam também com singular relevo nas evocações, comemorações e 
protestos que o aniversário enseja. Além disso, como as populações 
indígenas continuam a existir em comunidades não assimiladas social e 
culturalmente, e com muitas das quais sequer se fez contato, há, no seu 
caso, o problema especial de como haverão de relacionar-se com a 
sociedade circundante e que políticas caberá adotar quanto a suas 
peculiaridades culturais. 

Noutra perspectiva, porém, mais atenta ao tema de Cabral de Mello, 
há algo de distorcido no fato de que, nas avaliações a que o aniversário 
convida, sejam os índios a referência principal dos protestos e queixas. Pois 
é possível sustentar que foram os negros as principais vítimas ao longo de 
nossa história. A posição das populações indígenas é ambígua: se foram 
tratadas como inimigas e alvo de violência e extermínio, foram também 
desde o início, quase sempre que se pôde superar a relação de beligerância, 
incorporadas em termos muito menos problemáticos à sociedade que se 
constituía.  
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Dois aspectos podem ser ressaltados em conexão com isso. De um 
lado, a contribuição indígena ao estoque genético da população brasileira é 
claramente apreciada de maneira mais positiva. Afinal, famílias paulistas 
quatrocentonas, o que há de provavelmente mais próximo à ideia de 
“nobreza” no país, podem evocar com orgulho sua quota de sangue 
indígena. Não há contrapartida para esse fato no que se refere à população 
negra e ao seu legado genético entre os “brancos” brasileiros, que estudo 
recém-divulgado de Sérgio Pena e sua equipe procura quantificar com 
precisão. De outro lado, os índios há muito integram de maneira favorável o 
imaginário relativo a uma suposta nacionalidade brasileira, mitificados em 
autores como José de Alencar e Gonçalves Dias. Já no que diz respeito à 
população negra, apesar da valorização recente de personagens negros da 
história do país (em consequência sobretudo dos esforços dos próprios 
negros em sua atuação político-cultural), o que se pode assinalar de mais 
notável é talvez algo de que eu próprio me dei conta ao reler, há pouco, 
trabalhos de Machado de Assis: não obstante a ascendência negra daquele 
que muitos consideram nosso maior romancista, sua obra, que se estende 
aos começos do século 20 e retrata com tão festejado talento a sociedade 
brasileira de seu tempo, simplesmente não tem lugar para negros – a não ser 
pela ocasional menção de algum escravo ou ex-escravo, como o sineiro da 
Glória cujo elogio fúnebre se faz em crônica de 1897. A razão principal 
dessa omissão, sem dúvida, é que a população negra, condenada aos porões 
de uma sociedade de escravos (já velha, então, de cerca de trezentos 
anos...), presumivelmente não existia como protagonista do que quer que 
fosse que merecesse registro literário. De passagem, cabe talvez notar que 
Machado, como crítico, não deixa de tecer loas aos personagens índios de 
José de Alencar. 

De qualquer modo, é certamente possível respaldar e estender a 
denúncia feita por Cabral de Mello das bobagens que nossa insegurança nos 
tem levado a produzir quanto ao tema racial. Sem mitificações positivas ou 
negativas da mestiçagem e do caráter multirracial da população brasileira, o 
que cabe desejar é a sociedade que, assegurando a atenção ao mérito 
individual e sendo capaz de oferecer oportunidades de intercâmbio pessoal 
diversificadas e ricas, não embaraçadas por fronteiras erigidas pela 
estigmatização de uma categoria ou outra, torne as características raciais 
socialmente irrelevantes. Contra certas denúncias equivocadas, isso redunda 
em reconhecer os méritos da ideologia de democracia racial quanto à meta a 
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ser buscada. Mas não impede de reafirmar com força a grande dívida social 
que se impõe resgatar no que se refere aos herdeiros das vítimas mais 
diretas da escravidão, ao lado das soluções reclamadas pelos delicados 
problemas de convivência com as comunidades indígenas. 

O Tempo, 23/4/2000 
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DEMOCRACIA RACIAL 
 

Falei recentemente, comparando a condição de índios e negros no Brasil 
a propósito dos 500 anos, dos equívocos envolvidos em certas denúncias da 
ideologia de democracia racial. O grande interesse do tema justifica que o 
tomemos de novo na oportunidade do exame de consciência coletivo que a 
ocasião continua a representar. 

Um primeiro ponto a destacar reforça a posição que então sustentei, 
segundo a qual os índios teriam tido inserção mais favorável na sociedade que 
veio a constituir-se. Não obstante as violências a que foram submetidos e os 
complicados problemas postos pela convivência com comunidades indígenas 
não-assimiladas, é bem claro que as dificuldades no plano das relações 
propriamente raciais vitimam sobretudo os negros: não há, com respeito às 
características físicas que indiquem ascendência indígena (até, talvez, por sua 
menor visibilidade), nada que se compare às frequentes experiências de 
discriminação sofridas pelos descendentes de africanos. 

É natural, diante dessas experiências, que tenha surgido entre os negros 
brasileiros a tentativa de reproduzir o movimento negro norte-americano, 
buscando-se recobrar a auto-estima numa postura afirmativa em relação à 
coletividade negra como tal. Mas os recursos de que essa afirmação tem 
procurado valer-se são problemáticos. 

Há, em primeiro lugar, a reivindicação de uma suposta identidade 
africana. Por ricos que sejam os elementos culturais a que tal reivindicação 
remete e violenta que tenha sido a transposição inicial para cá das populações 
negras, não há como fazer tabula rasa dos efeitos de sua exposição secular a 
uma cultura européia dominante. Anos atrás, num debate com figuras do 
movimento negro brasileiro, recordo ter sido vigorosamente interpelado por 
Abdias do Nascimento aos brados de “Eu sou africano!”. Ele não se dava 
conta, porém, de que o dizia numa língua européia, que acontece ser sua língua 
materna. Não há por que imaginar que essa posição artificial deva mostrar-se 
atraente para a generalidade dos brasileiros negros, que têm boas razões para 
perceber-se, antes de mais nada, como brasileiros. 

Em segundo lugar, nas condições de intensa miscigenação que prevalecem 
no Brasil, a disposição aguerrida do movimento negro, tratando de estabelecer 
fronteiras nítidas que impeçam a diluição do ânimo de luta, tem levado a que se 
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pretenda definir como negro quem quer que tenha uma gota de sangue negro. 
Ora, essa ideia vale tanto, naturalmente, quanto a de tomar como branco quem 
quer que tenha uma gota de sangue branco (sem falar da complicação trazida 
pelo fato de que temos também importante contribuição genética indígena). Ela 
representa, na verdade, a importação claramente negativa e imprópria das 
orientações resultantes dos padrões norte-americanos de relações raciais, onde a 
característica de ser negro é fortemente estigmatizada como uma espécie de 
enfermidade contagiosa, que se contrai mesmo com pequena exposição a ela: 
uma gota e se está “contaminado” de negritude. Mas a distorção de perspectivas 
que se pode encontrar a respeito leva a impropriedades – e inconsistências – mais 
graves, como a de qualificar a miscigenação como nada menos do que 
“genocídio”, certamente pela adoção do ponto de vista segundo o qual ela resulta 
no “embranquecimento” do país. Além do patente absurdo do emprego de uma 
expressão intensamente marcada pela sugestão de violência para indicar o fato de 
que as pessoas, ao decidirem unir-se e reproduzir-se (amar-se!), tratem a raça 
como irrelevante e ignorem as fronteiras raciais, outra dificuldade é a de que, 
dependendo de como se olhe, esse embranquecimento pode ser igualmente visto 
como “enegrecimento”. Ironicamente, o critério “norte-americano” é justamente 
o que mais favoreceria esta segunda maneira de ver. 

O ponto crucial consiste em evitar que o diagnóstico inequivocamente 
negativo das condições que até aqui prevaleceram nas relações raciais no país 
resulte em confusão a respeito da meta a ser buscada. Dada a realidade 
negativa, não há por que opor-se a que se passe pela revalorização cultural e 
estética da herança negra, até aqui relegada pela cultura dominante, na melhor 
das hipóteses, a uma espécie de gueto folclórico. Cumpre não esquecer, 
contudo, que o ideal de uma sociedade autenticamente democrática é por força 
individualista, aspirando à condição em que as oportunidades de todo tipo que 
se oferecem a cada um não dependam de sua inserção involuntária nesta ou 
naquela categoria social, seja qual for o critério com base no qual tais 
categorias se definam: raça, classe, etnia, religião, gênero... A ideologia da 
democracia racial afirma esse valor individualista no que se refere à raça, 
pretendendo torná-la socialmente irrelevante. O que não significa que os 
indivíduos não devam dispor da possibilidade de optar livremente pelo 
estabelecimento de laços solidários, cálidos e duradouros e de definir ou 
redefinir sua identidade pessoal de acordo com os critérios que melhor lhes 
aprazam, incluído o critério das características raciais. 

O Tempo, 7/5/2000 
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DE MAL A PIOR, PASSO A PASSO 

 

No domingo passado, dia 11 de junho, a Folha de S. Paulo publicava 
dois artigos de personalidades conhecidas que parecem escritos um contra o 
outro. No primeiro, aparecido na seção “Tendências/Debates”, Rudiger 
Dornbusch tece loas à “nova economia”, descrita como “briga de foice” em 
que os compradores “são reis”. Destacando entre os motores que a 
impulsionam a cultura da assunção de riscos e da competição, Dornbusch, 
mordaz quanto aos que se põem “de papo para o ar” com o welfare state, 
evoca a “destruição criadora” de que falava Joseph Schumpeter, dedicando-
lhe “três vivas” e associando-a ao trabalho duro. No segundo, sob o título 
machadiano e irônico de “Ao vencedor, as batatas”, Rubens Ricupero 
questiona a competição: se uns ganham e outros perdem, condenar os 
perdedores à exclusão seria “garantir a autoperpetuação do problema, já que 
os filhos dos derrotados de hoje serão os vencidos de amanhã, aqueles que 
jamais terão uma chance efetiva de competir”. 

Há algo claramente atraente no “realismo” de Dornbusch. Sua 
posição, como a de muitos que nos falam dos imperativos da globalização, 
não só parece ajustar-se analiticamente a certos fatos e tendências objetivas 
dos dias que correm; ela exprime também um valor que prezamos todos, o 
valor da autonomia de cada um como face crucial do ideal moderno de 
cidadania. Não há como contestar, porém, a superioridade da posição de 
Ricupero, na qual se trata, não de negar as virtudes da competição, que são 
reconhecidas e afirmadas com nitidez, mas de indagar sobre os limites a lhe 
serem impostos em nome de valores solidários que compõem a face social e 
cívica da cidadania e que terão de expressar-se na ação institucional 
apropriada da coletividade e do Estado. 

Coincidentemente, o debate se ilustrou de maneira trágica com a 
repercussão do sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro, que culminou na 
morte da moça tomada como refém e do próprio sequestrador. Seria 
excessivo pretender apontar em eventos como esse o efeito direto, sem 
mais, da afirmação da competição econômica. Mas eles são, por certo, a 
expressão de uma sociedade cuja conformação perversa impede que o lado 
solidário da cidadania frutifique de forma efetiva – de forma, aliás, que se 
pode ver como necessária para a operação adequada do próprio mercado 
competitivo. Pondere-se à luz da advertência de Ricupero a triste 
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banalidade da biografia do jovem sequestrador assassinado por policiais: 
favelado, entregue pela mãe sem recursos aos três anos a alguém mais que 
veio a falecer, “de déu em déu” pelas ruas desde os sete, condenado por 
furto e assalto, preso e foragido... Mas pode-se vê-lo como competidor 
vigoroso. Afinal, criança ainda, conseguiu sobreviver até mesmo à chacina 
da Candelária. 

Na revista Veja, há um par de semanas, Sérgio Abranches festejava a 
afirmação de FHC de que o Brasil, socialmente falando, vai “de mal a 
menos mal”. O país, proclama Abranches de modo categórico, “não está à 
beira do colapso social”. A proclamação, acompanhada de dados sobre 
coisas como certa diminuição da pobreza e do analfabetismo em anos 
recentes, surge a propósito da probabilidade de ocorrerem eventos 
espetaculares tais como um golpe de Estado ou uma insurreição popular, 
para seu espanto discutida a sério em algum seminário de acadêmicos na 
televisão. Cabe reconhecer os êxitos relativos de certas políticas de alcance 
social. Além disso, a proclamação quanto à ausência de risco de colapso é 
provavelmente correta se os acontecimentos espetaculares mencionados são 
tomados para a própria definição de “colapso social” – apesar de que, em 
previsões desse tipo, prudência nunca é demais. 

Seja como for, se prescindimos da ideia da explosão ou de 
desdobramentos súbitos e estrepitosos, é inequívoca a corrosão do tecido 
social que o país experimenta. Sem falar da corrupção de múltiplas faces e 
da desmoralização que alcança mesmo o Poder Judiciário até há pouco 
ilibado, aí estão a violência crescente, a insegurança difusa, os vidros dos 
automóveis fechados contra a ameaça dos pivetes, os carros blindados, as 
chacinas corriqueiras na periferia das grandes cidades. Este não é o país em 
que vivíamos há uma geração, embora, em vez de golpe, tenhamos tido a 
restauração da democracia. Mas há algo especialmente desalentador: nas 
condições de extrema desigualdade que marcam a sociedade brasileira, não 
parece razoável esperar sequer que a eventual retomada do dinamismo 
econômico em condições de competição intensificada ou mesmo alguma 
melhoria dos indicadores sociais venha a produzir, de imediato, maior paz 
social. Pois, como Ricupero destaca, o que tem acompanhado o dinamismo 
competitivo são a desigualdade crescente, a marginalidade e a exclusão, a 
precariedade e a insegurança do emprego. E a melhoria social pode não 
representar de pronto, para muitos, senão a possibilidade de tomar 
consciência das carências e da desigualdade, com a frustração 

 156 

correspondente. Como dizia, ameaçador, o traficante preso no documentário 
agora célebre de João Moreira Salles: também quero o meu Mizuno! 

Colapso? Talvez apenas um resvalar gradual em plano inclinado. 
Mas o que se divisa é um vale de sombras. 

O Tempo, 18/6/2000 
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UMA INICIATIVA PROMISSORA 
 

Enquanto o Brasil não nos invade, nem tudo são delírios de um 
governinho oligofrênico por estas bandas de Minas. Graças sobretudo aos 
esforços de Neuma Aguiar e Solange Simões, aconteceu esta semana, na 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, o primeiro passo de um 
projeto ambicioso. Em seminário patrocinado pela Fundação Ford, discutiu-se 
e planejou-se a inclusão de Belo Horizonte como uma das áreas urbanas, ao 
lado de Detroit, Varsóvia, Pequim e Cidade do Cabo, em que se desenvolverão 
de forma continuada estudos sobre temas sociais, econômicos e políticos. A 
iniciativa, que envolve a colaboração entre diversas instituições ligadas à 
pesquisa social no Brasil e em outros países, incluindo com destaque o Institute 
for Social Research da Universidade de Michigan, reproduz em termos 
internacionais e comparativos o modelo do Detroit Area Study que se vem 
realizando há 50 anos naquela cidade americana. Se cumprida apenas em parte 
a promessa que a iniciativa representa, podemos vir a ter nela um precioso 
instrumento para o esclarecimento de questões de importância. 

Exemplos do que cabe esperar podem ser extraídos de alguns dos projetos 
específicos discutidos no seminário. Assim, David Lam, de Michigan, em estudo 
que deverá ter desdobramentos no projeto em implantação, examina as relações 
entre escolaridade e desigualdade social por meio da comparação de dois casos 
de desigualdade extrema, o Brasil e a África do Sul, com base em dados 
coletados em 1995 pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), 
do IBGE, e pela South Africa Statistics. Suas verificações suscitam questões 
amargas sobre a eficiência do sistema escolar brasileiro. Apesar de mostrarem 
um padrão de elevação constante das médias e de redução da desigualdade 
quanto à escolaridade em ambos os países, os dados deixam claro não apenas 
que os níveis de escolaridade sul-africanos são bem mais altos que os 
brasileiros nas diferentes categorias raciais e de idade, mas também que o 
crescimento da escolaridade é muito menor no Brasil do que na África do Sul 
nas últimas décadas. A consequência é que a desigualdade escolar na 
população sul-africana não-branca (incluindo negros, mestiços, indianos) seja 
atualmente menor do que a desigualdade encontrada no Brasil quer na 
população como um todo, quer em qualquer categoria racial tomada 
separadamente, mesmo a da população branca. Além disso, os avanços sul-
africanos se acham muito mais concentrados junto à base da distribuição de 
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escolaridade e da estrutura social, enquanto no Brasil se concentram em 
categorias intermediárias e comparativamente altas.  

Mas há algo mais, potencialmente de grande relevância para a questão 
da transmissão intergeneracional da desigualdade ou sua eventual eliminação. 
Na operação do sistema educacional sul-africano, a escolaridade dos pais (da 
mãe em particular) mostra-se muito menos importante em condicionar as 
oportunidades de acesso das crianças à educação do que no Brasil: em qualquer 
categoria racial e em diferentes faixas de idade, quer se trate de pais com nível 
superior de educação ou com nenhuma escolaridade, as diferenças no acesso 
das crianças à escola são amplamente favoráveis à África do Sul – sendo 
especialmente notável o contraste quanto à relação entre o acesso infantil às 
escolas e o aumento de zero a quatro anos na escolaridade da mãe, relação que 
é nítida no Brasil e simplesmente não existe no país africano. Como sintetiza 
Lam: “De maneira algo surpreendente, dada a história de acesso desigual à 
educação sob as políticas de apartheid sul-africanas, nem sequer os filhos não-
brancos de pais precariamente educados na África do Sul têm tido de enfrentar 
as mesmas desvantagens em escolaridade que os filhos de pais de educação 
precária no Brasil”.  

Em plano distinto, mas certamente não sem relação com esses fatos, 
advertência também sombria para nós, brasileiros, acha-se contida nas 
constatações de estudos que servem de lastro a outro projeto específico 
proposto no seminário, envolvendo pesquisa sobre valores. Tais estudos, 
realizados sobretudo por Ronald Inglehart e publicados recentemente nos 
Estados Unidos, utilizam dados de nada menos de 65 países de graus diversos 
de desenvolvimento econômico e inseridos em tradições culturais e religiosas 
diferenciadas (protestantes, católicos, islâmicos, confucianos etc.). Ora, algo 
revelador surge nos dados relativos a um item de psicologia coletiva de grande 
significado potencial: o Brasil é pura e simplesmente o país de pior posição 
entre todos no que se refere à porcentagem da população que revela acreditar 
que, em geral, pode-se confiar nas outras pessoas nas relações sociais de 
qualquer tipo. Deterioração social e prospectos econômicos e políticos 
negativos casam-se bem, naturalmente, com tal achado. 

Que o projeto que agora se implanta venha ajudar a trazer luz sobre 
problemas como esses – e que não tenhamos de contar por muito tempo com 
itamares para enfrentá-los. 

O Tempo, 25/6/2000 
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PALÁCIOS E CHOUPANAS 
 

Em informativa entrevista sobre violência e criminalidade no Brasil 
publicada nas páginas amarelas de Veja, o sociólogo Gláucio Soares salienta 
uma observação que tem sido apontada com frequência e que, à luz de certas 
ideias convencionais, pareceria envolver um paradoxo. Trata-se de que a 
criminalidade e a violência aumentaram no país, nas últimas décadas, não 
obstante ter melhorado a condição de vida da população pobre, com a queda 
acentuada do analfabetismo, a redução da mortalidade infantil e da pobreza 
absoluta e o acesso dos menos favorecidos ao consumo de coisas como 
geladeiras, televisores e mesmo automóveis. Assim, a relação entre pobreza e 
criminalidade é mais complicada do que se tende a presumir. 

Isso tem consequências importantes, em particular a de que mesmo a 
retomada que se esboça do desenvolvimento econômico ou a eventual 
intensificação de efeitos sociais positivos como os indicados podem não 
justificar a expectativa de que o problema da criminalidade se resolva – pode 
até ser que ele continue a agravar-se. Que pensar a respeito? 

A literatura sociológica sobre o tema geral da instabilidade social e 
política há tempos questiona a suposição de que a pobreza, por si mesma, seja o 
fator decisivo do comportamento violento ou criminoso. Ao contrário, é 
possível haver grande estabilidade e “paz social” em condições em que 
desigualdade e intensa pobreza se dão conjuntamente. A milenar estabilidade 
da sociedade de castas hindu fornece o exemplo mais destacado do caso em 
que amplas camadas de destituídos aceitam de maneira conformista a sua sorte 
numa sociedade altamente desigual e hierárquica. Mas o mesmo vale, em larga 
medida, para o legado de desigualdade característico da sociedade escravista 
que nós próprios construímos, no Brasil, durante vários séculos. 

A questão crucial é a de como chega a romper-se a psicologia 
conformista que temos em tais casos e a ocorrer a violência de natureza 
criminosa ou política. De acordo com a intuição básica da literatura referida, o 
que importa é que, de maneira independente das privações objetivas ou 
“absolutas” em que vivam as pessoas, possa surgir a “privação relativa”, ou o 
sentimento subjetivo de privação que resulta da disposição de comparar a 
condição em que se vive com a daqueles que se encontram em melhor situação. 
Até Marx, em “Trabalho Assalariado e Capital”, já assinalava o mecanismo 
psicológico envolvido: “Seja a casa pequena ou grande, desde que as casas dos 
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arredores não sejam maiores, ninguém reclama novas construções. Mas se, 
entre casinhas, um palácio vem a se erigir, não haverá mais nos arredores senão 
miseráveis choupanas”.  

A percepção de que é possível comparar-se com os de melhor sorte, e 
consequentemente ansiar por sorte análoga, é o elemento mais importante desse 
mecanismo, o qual se encontra ausente da psicologia coletiva típica da 
sociedade de castas ou da sociedade escravista. Ora, a deflagração do 
desenvolvimento econômico altera as condições objetivas justamente de forma 
a permitir o encurtamento subjetivo das distâncias sociais, erigindo “palácios 
entre casinhas” e levando à comparação, ao sentimento de privação e às 
frustrações correspondentes. Na verdade, o que se acha envolvido no processo 
é algo que tem a ver com a própria ideia de justiça. Como assinalava W. G. 
Runciman em volume de muitos anos atrás, o sentimento de que somos vítimas 
de injustiça supõe a ideia de um valor que nos é negado enquanto é assegurado 
aos nossos iguais, o que faz desse valor um direito nosso. Ou seja, o sentimento 
de injustiça supõe a existência de um sentimento de igualdade básica, que é o 
que legitima a comparação e se vê frustrado pelas desigualdades objetivas que 
subsistam. À parte a droga, o que faz a diferença entre a sociedade brasileira de 
decênios (ou séculos...) atrás e a de hoje é que nesta o desenvolvimento 
ocorrido favorece a difusão do igualitarismo e do sentimento de injustiça. A 
afirmação de FHC de que o Brasil atual é uma sociedade injusta seria, assim, 
correta em termos sociopsicológicos, em parte de maneira independente do 
nosso perene fosso social. 

Contudo, nossa grande desigualdade objetiva, o fosso herdado da 
escravidão, torna mais incerta e remota a expectativa de que os ganhos 
resultantes do desenvolvimento econômico venham a permitir não só o desfrute 
maior de bens materiais ou de outro tipo, mas também a acomodação propícia no 
plano da psicologia coletiva. Talvez caiba pensar que estamos vivendo um mero 
momento de transição, embora longo. Como quer que seja, há ainda o fato de 
que, nas circunstâncias do pós-socialismo e de um ethos dominante que exorta 
agressivamente ao êxito individual, as frustrações e o sentimento de injustiça não 
parecem ter como traduzir-se em termos de solidariedades políticas. E não nos 
resta senão conviver com o atrevimento de reles favelados que querem, 
imaginem, o tênis da moda. Ou que advertem, como o Rumba, líder da favela 
carioca do Jacarezinho, que “vamos descer o morro e tomar o que é nosso”.  

O Tempo, 20/8/2000 
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SÍ, SE PUEDE! 

 

Há quase exatamente dois anos, meu artigo de domingo neste jornal 
tinha como título “A Décima-Primeira Chacina”, destacando o registro que 
o noticiário da semana fazia do andamento das matanças ocorridas na 
periferia de São Paulo durante o ano de 1999 que começara havia pouco. 
Dias atrás, Boris Casoy salientava de novo a décima-primeira chacina em 
seu jornal de televisão, agora com respeito ao ano corrente de 2001. Entra 
ano, sai ano e a carnificina se repete, figurando como item cada vez mais 
banal do noticiário, que não chega a concorrer em interesse com as 
informações sobre se vai chover no dia seguinte. Hoje, 30 de março, no café 
da manhã, as notícias de televisão e jornais servem nova dose de outro item 
de crescente banalidade, as rebeliões em presídios – antes que sequer 
digeríssemos a reportagem (banal...) do noticiário vespertino de ontem 
sobre a noite de tiroteio e terror em favela carioca. Na dose de hoje, é 
verdade, há algo de inédito: as cabeças dos presidiários mortos teriam sido 
cortadas, os olhos perfurados, o coração assado e comido pelos assassinos 
em churrasco regado a pinga. A notícia sobre esse ineditismo talvez seja 
falsa, mas de fato que importa? Um momento de espanto e voltamos à 
rotina, em que a escalada de novidades como essa só faz tornar possível o 
embrutecimento gradual que nos vai permitir ver com olhos banais as 
notícias de amanhã. Não tivemos há algum tempo (alguém se lembra?) a 
transmissão ao vivo pela televisão do linchamento de crianças postas sob a 
tutela do Estado? 

É evidente a incapacidade do Estado brasileiro para se fazer presente 
de modo adequado no que se refere a garantir o direito mais comezinho dos 
cidadãos à segurança (e já agora sequer para controlar os criminosos que 
tem sob custódia). Há, porém, um claro viés social na precariedade do 
acesso aos direitos civis. Ela se dá sobretudo no porão, entre os cidadãos de 
segunda classe das camadas mais pobres, junto às quais até a presença do 
Estado e de seu braço policial com frequência se torna ela mesma um fator 
a mais de insegurança. Ainda que os estratos médios e superiores de nossos 
centros urbanos se vejam também atingidos pela violência, segue sendo 
difícil imaginar que algo semelhante às chacinas da periferia pudesse vir a 
ocorrer com regularidade contra eles sem suscitar dramática reação do 
Estado. E é provavelmente certo que o próprio desapreço pela ideia de 
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direitos civis entre nós que as pesquisas revelam esteja contaminado por 
nossa dualidade social e pelo elitismo correspondente: os direitos civis são 
algo de que nós, os “mais iguais”, na verdade não carecemos; e proteger 
direitos da gentalha é proteger bandido... 

Um volume recente de A. Lijphart (“Padrões de Democracia”), 
dedicado a comparar diferentes formas de governo e o desempenho 
governamental em cada caso, aponta os méritos da forma de organização 
designada como “consociativa” ou “consensual”, que corresponde de perto 
aos países social-democratas. Por contraste com o modelo majoritário, em 
que se privilegia a manifestação das preferências individuais dispersas, o 
modelo consociativo se empenha na criação de consenso por meio da 
representação de categorias coletivas como tal, quer se trate de 
coletividades assentadas em peculiaridades étnicas ou (caso da social-
democracia) de grupos definidos por interesses funcionais ou ocupacionais 
e que se aproximam da estrutura de classes da sociedade. Lijphart mostra 
que a forma consensual de organização não só não é menos eficaz do que a 
majoritária na administração econômica e no controle da violência, como 
também se associa com democracia de melhor qualidade: nos países que se 
valem dela, há melhor política de assistência social, melhor representação 
das mulheres, melhores políticas ambientais, mais participação eleitoral, 
maior satisfação com a democracia – e maior igualdade social e política. 

O problema brasileiro, naturalmente, vai bem além de uma questão 
de escolha entre majoritarismo ou consensualismo. Por outro lado, a 
organicidade da social-democracia tem sido denunciada no mundo 
globalizado, e com ela, entre nós, o corporativismo da “era Vargas”. Mas 
fica, além da inveja quanto às circunstâncias que permitem a real criação de 
consensos benignos, a constatação de que o modelo que aqui se tem 
favorecido não apenas é avesso à organicidade corporativa, mas é também 
afim à intensificação da competição, não obstante as condições que a 
tornam especialmente perversa em nosso caso, permitindo que antigos 
fatores de desigualdade se vejam cumulados por novos. Assim, não parece 
haver por que esperar que nossas ruindades banais se tornem menos ruins, 
ou sequer menos banais, no futuro visível. 

E até o futebol, que nos unia e mobilizava, passa a desalentar-nos. 
Mas quando nada, no vexame da derrota diante do Equador, pudemos ver a 
torcida equatoriana em comovente exibição de um consenso mobilizador de 
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efeito bem claro, mesmo se triste para nós. Sí, se puede!, gritava ela. É 
possível, vamos lá! Com todas as reservas que o entusiasmo coletivo possa 
com frequência merecer, nosso caso tem sido certamente o de carência dele. 
Poderemos unir-nos e avançar? 

O Tempo, 1/4/2001 
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TORTURA, PRISÃO, ABORTO 
 

O relatório da ONU sobre a tortura no Brasil mantém na ordem do dia 
o tema dos direitos civis, cuja dramaticidade a intensificação da violência e a 
insegurança difusa não fazem senão agravar. Bem pesadas as coisas, não há 
indicador mais revelador quanto à vigência real da democracia em um país do 
que a condição dos direitos civis. Pois trata-se dos valores mais básicos e 
preciosos que a democracia deveria assegurar, envolvendo a garantia da 
dignidade e da própria vida das pessoas, e seu comprometimento tende a estar 
claramente ligado com a negação da igualdade social. 

Em nosso caso, se são notórios o caráter banal que o noticiário sobre a 
violência em geral adquire e nossa crescente indiferença diante dele, a tortura, 
tal como se pratica corriqueiramente em nossos presídios e delegacias de 
polícia, é, na verdade, tão sem importância aos olhos da sociedade que 
normalmente não chega sequer ao noticiário. E isso é tanto mais notável 
tendo em vista que, como consequência da ditadura de 1964 e do uso da 
tortura contra presos políticos de classe média, o país vive ainda a atmosfera 
da indignada mobilização antitortura, com proclamações sonoras do tipo 
“tortura nunca mais!”. É bem claro que, na sociedade de castas que herdamos 
de nosso passado escravista, tais proclamações envolvem sombrias reservas 
mentais, aplicando-se aos cidadãos “verdadeiros”... E não admira que as 
pesquisas mostrem, mesmo entre os que se entendem como democratas e 
declaram aderir às instituições da democracia político-eleitoral, o difundido 
desapreço, entre nós, pelos direitos civis. Esse desapreço se traduz com 
nitidez justamente em temas como o recurso à tortura pela polícia, o 
linchamento de bandidos e a ação dos esquadrões da morte, que contam com 
proporções surpreendemente altas de apoio em todos os níveis educacionais. 
Vejamos por quanto tempo repercutem as palavras do chocado relator do 
Comitê de Direitos Humanos da ONU, que descreve como “apavorante” e 
como “indescritível assalto aos sentidos” a situação de nosso sistema 
prisional, relacionando-a com nossa “cultura de brutalidade”. 

Duas ponderações advertem para a trágica falta de horizontes com 
respeito ao problema geral. Por um lado, insensíveis e brutais que sejamos, 
nossa desigualdade só tende a produzir violência e criminalidade crescentes. 
Como corroboram os dados do IBGE sobre a década de 90 recentemente 
divulgados pela imprensa, em que o aumento da violência ocorre lado a lado 
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com a melhora de vários indicadores sociais, os mecanismos psicológicos de 
comparação e frustração que o próprio desenvolvimento do país acarreta, ao 
solapar o conformismo tradicional da sociedade de castas, agravam de imediato 
(até quando?) as dificuldades. E, como demonstram Steven Levitt e Rodrigo 
Soares em artigo na revista “Exame” de 21 de março passado (“O Preço da 
Violência”), a eficácia repressiva de nosso sistema policial e presidiário, em 
comparação até com países de muito menores taxas de violência e 
criminalidade, como Chile e Argentina, acha-se claramente aquém do que 
caberia esperar: seria preciso prender mais gente, muito mais. 

Por outro lado, a observação do caso correspondente ao sistema policial 
e prisional talvez mais eficiente, o dos Estados Unidos, deixa patente o que a 
eficiência pode conter, ela própria, de manifestação das distorções e da 
desigualdade social. Dados de 1994, relatados por Jonathan Simon em artigo de 
alguns anos atrás, mostram (além do fato de que cerca de 2% de toda a 
população adulta do país estavam então em alguma forma de custódia 
correcional) o claro viés social que marca o sistema: “Quando todas as formas 
de custódia correcional para adultos são consideradas, mais de 30% de todos os 
jovens afro-americanos do sexo masculino se achavam sob custódia no começo 
da década de 90”. Mas isso está longe de ser tudo. Pois estudos mais recentes, 
de autoria de John Donohue e Steven Levitt, revelam de maneira inequívoca 
que a queda da criminalidade ocorrida aproximadamente a partir de 1990 nos 
EUA se deve pura e simplesmente ao fato de que os criminosos potenciais 
foram abortados: há clara correlação entre essa queda e a legalização do aborto 
no começo dos anos 70, especialmente a decisão da Suprema Corte que o 
tornou legal em plano nacional em 1973. Como salientam os autores, o elo 
entre as duas coisas consiste em que as mulheres que se valem do aborto são 
aquelas que maior risco correm de dar à luz crianças propensas a se envolver 
em atividades criminosas, incluindo com destaque as mulheres 
economicamente desfavorecidas. Assim, o jovem negro que contava em 1994 
com 30% de chances de acabar preso ou às voltas com a lei já se incluía, para 
começar, entre os afortunados que puderam nascer. E não teria por que 
reclamar de ser alvo de vigilância policial severa. 

É melhor que aumentemos os efetivos policiais. Com nossa economia 
mais precária e nossas condições sociais, são certamente demasiados os 
criminosos potenciais a serem abortados.  

O Tempo, 15/4/2001 
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RACISMO E AÇÃO AFIRMATIVA 

 

A conferência patrocinada pela ONU contra o racismo, a xenofobia e 
a intolerância, iniciada no dia 31 de agosto em Durban (África do Sul), vem 
ocasionando a intensificação da discussão do tema das relações raciais no 
país e das formas de combate ao racismo entre nós, em particular a proposta 
de ação afirmativa e da eventual adoção da política de cotas a respeito. 
Dada a tendência usual a escamotear esse tema delicado, o fato em si de a 
iniciativa da ONU representar um estímulo ao debate é certamente positivo, 
não obstante os conflitos e impasses que parecem ameaçar o êxito de sua 
realização. 

Tenho falado das dificuldades que cercam o tema, especialmente no 
que se refere à população negra. A combinação de odiosos aspectos de 
desigualdade de condições de vida com complexos problemas de psicologia 
coletiva acaba por colocar em questão o próprio significado da ideia de uma 
identidade nacional brasileira. O componente negro de nossa sociedade e 
cultura ajuda a conformar certa visão folclórica do Brasil do futebol e do 
Carnaval que sem dúvida todos reclamamos. Mas justifica-se a indagação, 
que formulei há algum tempo e que a preservação das enormes 
desigualdades enquadra de maneira significativa, de saber se esse Brasil 
folclórico é efetivamente reclamado como algo mais do que um mero 
cenário simpático em que os protagonistas do Brasil “verdadeiro” – europeu 
e branco, ou “branco” – vivem e atuam. De outro lado, os claros traços 
negativos das condições que prevalecem em nossas relações raciais 
produzem equívocos importantes entre os militantes da causa negra, em 
particular o de desqualificar a ideia da democracia racial. Por mítica e falsa 
que tal ideia seja como descrição da realidade, o objetivo de uma sociedade 
racialmente democrática e fraterna é insubstituível. 

A questão específica da ação afirmativa, a meu ver, comporta 
inequívoca resposta positiva em um sentido: o que diz respeito à ação do 
Estado destinada a neutralizar, reprimir e superar as atitudes ou disposições 
em que se expressa o preconceito racial e que produzem a discriminação. 
Apesar de que o Estado já se faça presente aí por meio da criminalização 
formal da discriminação racial na legislação brasileira, os problemas 
envolvidos são culturais ou de psicologia coletiva, e é evidente que a ação 
estatal neste plano deixa muito a desejar, comprometendo a própria eficácia 
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da legislação, que raramente faz sentir seus efeitos dada a cultura racista e 
tolerante com as infrações. Além do aperfeiçoamento dos dispositivos e 
mecanismos legais e jurídicos, de maneira a torná-los mais sensíveis à 
questão racial e mais ágeis em responder a ela, seria possível esperar do 
Estado disposição muito mais aguerrida e combativa na ação pedagógica 
contra o preconceito: caberia a ele regular e fiscalizar apropriadamente as 
diversas esferas em que se produz a inculcação dos valores relevantes, que 
vão desde a escola até, por exemplo, o mundo dos comerciais de televisão 
como veículo “inocente” de mensagens insidiosas sobre o valor estético e 
social ligados às diversas raças. 

Mas a ideia da ação afirmativa é muito mais problemática se tomada 
como o empenho, por parte do Estado, de promoção social e econômica 
dirigida especificamente à população negra como tal. Isso se deve, para 
começar, a razões “técnicas”, que têm a ver com a dificuldade de definir de 
maneira suficientemente nítida os que se habilitariam ou não aos benefícios: 
com a herança genética africana mesmo dos nossos “brancos”, quanto 
sangue negro será necessário? Mas esse aspecto “técnico” se desdobra 
imediatamente num aspecto humano. Pois, nas condições gerais que 
caracterizam as vastas camadas destituídas da população brasileira, seria 
claramente odiosa a pretensão de estabelecer a discriminação entre as raças 
como critério para a ação de promoção. Afinal, é justamente na base da 
estrutura social, onde se encontram os alvos mais importantes do esforço 
social do Estado, que mais se mesclam e integram socialmente populações 
diversas do ponto de vista racial e mais intensamente ocorre a própria 
miscigenação. 

Não entendo que isso leve a excluir de vez o critério propriamente 
racial, que poderá ser aplicável em casos especiais. Mas a ação do Estado 
no plano econômico-ocupacional terá, em princípio, de orientar-se por 
critérios sociais antes que raciais. E, dada a própria correlação entre as 
dimensões racial e social em que se traduz a desigualdade brasileira, não há 
por que presumir que essa orientação venha a ser menos eficiente em 
promover os negros. Como George Reid Andrews tem mostrado, Cuba é 
provavelmente o país mais bem-sucedido, em todo o planeta, quanto a 
igualar as condições de categorias raciais diversas – sem ter tido políticas 
dirigidas especificamente à população negra. 

O Tempo, 2/9/2001 
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QUARTA PARTE: CENA MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO 
 

GLOBALIZAÇÃO E CRISE 

 

Nos dias 25 e 26 do corrente mês acontece em Belo Horizonte o 
seminário internacional “América Latina: Globalização e Integração”, 
promoção do Instituto Brasileiro de Estudos Contemporâneos, com o apoio 
da Federação das Indústrias de Minas Gerais. O seminário, que pretende 
ajudar a preparar o terreno para o Encontro das Américas previsto para 
maio, reunirá especialistas e autoridades do país e do exterior para a 
discussão de diversos aspectos do tema geral. 

A figura de maior peso acadêmico a participar do seminário, com 
intervenção prevista para a sessão inicial, é talvez o Professor Giovanni 
Arrighi, dos Estados Unidos. Entre outros trabalhos, Arrighi é o autor de 
importante estudo, O Longo Século XX, premiado pela American Sociological 
Association em 1995 e publicado em tradução brasileira no ano passado.  

O estudo é uma laboriosa e sofisticada reflexão sobre o processo de 
desenvolvimento capitalista na época moderna, colocando em perspectiva a 
globalização atual. Arrighi examina minuciosamente, no empenho de 
apreender a lógica envolvida, a sucessão de “ciclos sistêmicos de 
acumulação”, na qual os ciclos hispânico-genovês, holandês e britânico 
culminam, no século XX, no atual ciclo norte-americano.  

Duas características relevantes do processo podem ser destacadas. 
Por um lado, dá-se nele peculiar combinação da dinâmica especificamente 
econômica e capitalista com a dinâmica dos fatores de natureza político-
territorial. Um aspecto saliente é o da expansão da escala do ordenamento 
político em que se enquadram os processos econômicos, indo desde o caso 
de Gênova, em que o dinamismo capitalista é quase totalmente carente de 
substrato político-territorial (impondo-se a articulação “externa” com o 
poder político espanhol), até as dimensões continentais do Estado-nação 
norte-americano, onde se juntam a “internalização” do mercado e o controle 
de instrumentos políticos capazes de se fazerem valer em escala global. 

Por outro lado, a sucessão de ciclos envolve, do ponto de vista 
econômico, a ocorrência, em todos os casos, de um momento em que, com 




