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Introdução

A pobreza e a desigualdade social atingiram no mundo todo, e
particularmente no Brasil, níveis inaceitáveis. A busca de soluções para
esta questão inadiável passa por  mudanças radicais nos valores, nas políticas
e nas práticas que sustentam nossa vida em sociedade. Precisamos
mergulhar numa revisão profunda dos nossos conceitos de
desenvolvimento e criar um novo "círculo virtuoso" de crescimento
com justiça social. Precisamos resgatar a cultura cívica, fortalecendo laços
de solidariedade e princípios de igualdade e equidade. Precisamos colocar
o social na agenda econômica, pois a pobreza e desigualdade social limitam
a capacidade de crescimento dos países. Ao revelar causas e sugerir formas
de reversão, que possibilitarão maior e melhor inclusão social, esperamos
contribuir para a construção de políticas públicas renovadoras.

A série Cadernos da Fundação Luís Eduardo Magalhães, dando
continuidade ao seu objetivo de fomentar o debate público e intercambiar
opiniões e idéias sobre temas relevantes no contexto nacional, enfoca,
neste segundo número, questões sociais de importância crucial no Brasil
contemporâneo. Destacamos a transcrição da conferência do conceituado
economista e sociólogo Bernardo Kliksberg sobre como enfrentar a
pobreza, além das principais palestras proferidas por especialistas nacionais
e internacionais durante a série de jornadas "Políticas Sociais:
Instrumentos de Justiça Social", promovida pela Fundação Konrad
Adenauer, em parceria com o Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas - IPEA, Universidade Federal da Bahia, Secretaria do
Planejamento, Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia e a Fundação
Luís Eduardo Magalhães, com o objetivo de ampliar a reflexão e estimular
o debate sobre a atuação do Estado e da sociedade civil no campo das
políticas sociais. Em um contexto de mudanças rápidas e muitas vezes
radicais, ampliar esse debate significa não apenas ajudar a formar opinião,
mas também difundir informações que estimulem uma participação
mais efetiva da sociedade

Finalmente, destacamos que o lançamento desta publicação torna-
se ainda mais oportuno por ocorrer, simultaneamente, à decisão histórica
tomada pelo Governo da Bahia de criar uma Secretaria de Estado voltada
ao combate à pobreza e às desigualdades sociais e instituir o "Fundo
Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza", para, com o auxílio da
sociedade baiana, fazer do Estado da Bahia um exemplo de bem-estar e
justiça social para o Brasil e para o mundo.

Geraldo Machado
Diretor Geral da Fundação Luís Eduardo Magalhães
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Apresentação
Construindo uma sociedade solidária

Élvia M. Cavalcanti Fadul*

Não há escassez de recursos no Brasil, mas os índices de pobreza
são elevados; o país gasta bilhões em políticas sociais, mas a pobreza e
a desigualdade continuam relativamente imutáveis; o país se coloca
entre os trinta por cento mais ricos do mundo, mas é um país com
uma grande população de pobres devido a uma alta concentração de
renda, ou melhor, a uma intensa desigualdade na sua repartição.
Por trás do aparente paradoxo contido nessas constatações esconde-se
uma realidade cruel e, o que é mais alarmante, ainda vista como um
fato natural.

O modelo de Estado-provedor, que desempenhava papel central
no atendimento das necessidades fundamentais de salubridade dos
cidadãos e na possibilidade de acesso universal a serviços essenciais,
não foi capaz de eliminar essa pobreza crônica ou reduzir a
desigualdade histórica; mas ao ser substituído, contemporaneamente,
pelo mercado, as conseqüências estruturais sobre essa sociedade
desigual podem ser ainda muito mais perversas. A insuficiência de
renda pode reduzir, cada vez mais, a capacidade de acesso da população
pobre a bens e serviços, ampliando, ainda mais, a desigualdade de
oportunidades e a impossibilidade de inclusão econômica e social
dessa população de pobres num projeto de sociedade, visto que a
economia de mercado não comporta excepcionalidades nem
concessões sociais. A lógica da oferta, vigente na provisão de serviço
igual para todos, hoje é substituída pela lógica da demanda, onde os
investidores privados criam estratégias de competitividade visando
sua própria rentabilidade.

No entanto, há ainda um relativo consenso quanto ao papel do
Estado na formulação de políticas públicas para a redução de
desigualdades, pelo menos no que tange aos serviços essenciais para a
sobrevivência dos cidadãos. A questão se resume em saber se é possível
encontrar alternativas fora do caminho puramente econômico, ou da
mera simulação estatística, para a redução da pobreza, numa combinação
de políticas que estimulem o crescimento econômico, mas que diminuam
a desigualdade. Que esforços seriam possíveis para o aumento da eqüidade,
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considerando-se, inclusive, o cenário em que se insere, hoje, a maior
parte da nossa população? Que propostas apresentam, atualmente, as
políticas sociais na promoção da justiça social, traduzida em condições
mínimas de qualidade de vida e bem-estar?

Consciente do seu papel e do espaço que ocupa no contexto
da sociedade baiana, a Fundação Luís Eduardo Magalhães vem
estimulando o diálogo e criando condições para que se delineiem
respostas para essas questões. Ao promover o debate sobre temas
tão sensíveis e atuais, a Fundação busca trazer à luz as principais
causas de fenômenos tão perversos e, ainda, apontar caminhos que
permitam vislumbrar possíveis alternativas de solução. Nesse sentido,
as cinco palestras aqui reunidas se constituem em uma contribuição
efetiva na tentativa de reversão desse quadro e ampliam a discussão
de temas intr insecamente relacionados com políticas sociais,
revelando suas coerências e contradições, na construção de uma
sociedade mais solidária.

Bernardo Kliksberg inaugura o debate com a palestra Como
enfrentar a pobreza: novas idéias em política e gestão social, apresentando
uma visão atualizada da situação da pobreza na América Latina,
apontando alguns dos principais problemas e suas causas, e apresentando
propostas de política e gerenciamento social capazes de enfrentar a
pobreza, com a sua visão renovada do desenvolvimento. Discute e
articula determinantes desse quadro dramático de pobreza, através de
variáveis como mercado de trabalho, desemprego e subemprego,
ociosidade, nutrição e desnutrição, saúde, educação, criminalidade, e
seus reflexos sobre as crianças, as mulheres e a constituição e
manutenção do núcleo da família, mostrando como essas variáveis se
associam para formar o que denomina de Círculo Perverso da Exclusão.
Mostra, por fim, que dentre as causas fundamentais da pobreza estão
as políticas públicas atreladas à uma visão centrada apenas no
crescimento econômico, - a teor ia do derrame - sem tratar
adequadamente o problema da desigualdade social.

Marcelo Medeiros, na palestra Educação, mercado e trabalho e renda,
estabelece, também, um diagnóstico sobre os determinantes da
pobreza, mostrando que seu maior elemento explicativo encontra-
se na má distr ibuição dos recursos, traduzida, sobretudo, pela
desigualdade intensa e instável que reside no Brasil. Seus argumentos
ampliam o discurso no combate à pobreza e redução da desigualdade
pelo caminho da educação, elemento intrinsecamente associado a
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mercado de trabalho e à produção de renda, e mecanismo indispen-
sável para se alcançar um nível aceitável de bem-estar social.

Essas dimensões ganham um impacto mais contundente com a
palestra de Francisco Eduardo Barreto de Oliveira, sobre Perspectivas
da seguridade social no Brasil, procurando mostrar o futuro dessa
"população de pobres", daqui a alguns anos, num contexto de
seguridade social, abordando especificamente um de seus componentes,
que é o seguro social. O autor nos conduz à constatação da existência
de uma dualidade na sociedade brasileira, atualmente repartida entre
ricos e pobres, em uma sociedade formal, protegida pela legislação
social e uma sociedade informal, teoricamente excluída dos benefícios
de um seguro social. Com isso, mostra a "crise" e os impasses do sistema
previdenciário brasileiro e a relativa despreocupação dos governos com
o equacionamento dessa questão.

Dieter Benecke reúne todos esses ingredientes na palestra O
processo de reforma econômica na América Latina: novas exigências ao diálogo
político de ordenamento, centrada na formulação e implementação de
políticas sociais na América Latina, num contexto de reformas
econômicas, liberalização e globalização, onde encontrar o equilíbrio
entre mercado, solidariedade e subsidiaridade representa o desafio
permanente das políticas sociais. E vai mais além quando afirma que,
se uma política de redistribuição de renda juntamente com políticas
educacionais são positivas para redução da pobreza, as políticas fiscal e
de crédito são ainda melhores.

Finalmente, o texto extraído da palestra Reparação e ações afirmativas:
a construção da cidadania negra, de Ubiratan Castro de Araújo, procura
mostrar que um contingente significativo de negros faz parte dessa
parcela de pobres da população brasileira, em grande medida como
conseqüência da herança deixada pela escravidão. O autor traz à
discussão, o "conceito de reparação dos povos negros", como uma
possibilidade de compensar as perdas históricas e reduzir a desigualdade
que, se hoje existe de forma tão alarmante na sociedade brasileira de
modo geral, se aprofunda mais quando se leva em conta variáveis como
gênero e cor. Essa reparação é buscada, sobretudo, através da educação,
elemento capaz de criar condição de melhor inserção econômica e
social para essa parcela da população.

A velocidade da informação, no mundo atual, faz com que as análises
sociais se produzam ao mesmo tempo em que os fenômenos estão
ocorrendo. Se isso se tornou um grande privilégio para a geração que
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vive esse momento, impôs-nos, também, uma enorme responsabilidade
e um grande desafio, que é justamente sermos capazes de encontrar e
viabilizar caminhos para o estabelecimento de um novo compromisso
social, que combine democracia com eficiência econômica e justiça
social, pois, em última instância, o que está em jogo é a nossa convivência
em sociedade.

* Élvia M. Cavalcanti Fadul é doutora em urbanisme et aménagement pela
Université Paris-XII,-Val-de-Marne,  mestre em administração e administradora pela
Universidade Federal da Bahia. É pesquisadora do CNPq, professora do Núcleo de
Pós-graduação em Administração da Escola de Administração e Chefe de Gabinete
do Reitor da Universidade Federal da Bahia.
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Os autores

Bernardo Kliksberg é assessor de diversos organismos
internacionais, entre eles a ONU, OIT, OEA, OEA, BID e UNESCO.
Foi Diretor do Projeto Organização das Nações Unidas para a América
Latina, de Modernização do Estado e Gerencia Social e Coordenador
do Instituto Interamericano para o Desenvolvimento Social (INDES/
BID). É Professor Emérito da Universidade de Congreso na Argentina;
Doutor Honoris Causa da Universidade del Zulia; da Universidad
Nacional Baralt, na Venezuela; e da Universidad Inca Garcilaso de la
Veja del Peru.

Marcelo Medeiros é economista e mestre em sociologia pela
Universidade de Brasília. É pesquisador do IPEA, atualmente
trabalhando em pesquisas sobre desigualdade, mudanças nos padrões
de família no Brasil e suas implicações para as políticas sociais.

Francisco Eduardo Barreto de Oliveira Doutor em
engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
mestre em engenharia industrial pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro e mestre em engenharia civil pela Purdue University,
West Lafayette, Indiana, USA. Foi professor, consultor e coordenador
de projeto no IPEA/INPES sobre a Reforma Estrutural da Previdência.

Dieter Benecke é doutor em Economia e cientista político
pelas Universidades de Munique e Tübingen, na Alemanha. Foi diretor
da InterNationes, instituição de cooperação cultural alemã, foi professor
da Universidade Católica do Chile e diretor do Centro Interdisciplinar
de Estudos de América Latina da Fundação Konrad Adenauer em
Buenos Aires.

Ubiratan Castro de Araújo é doutor em história pela Université
Paris IV-Sorbonne, mestre em história pela Université Paris X-Nanterre,
licenciado em história pela Universidade Católica do Salvador e bacharel
em direito pela Universidade Federal da Bahia. É professor da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humans da UFBA e, atualmente, Diretor do
Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Presidente do Conselho
para o Desenvolvimento das Comunidades Negras de Salvador.



Como enfrentar
a pobreza
Novas idéias em política
e gestão social

Bernardo Kliksberg
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Estamos em um momento muito especial para refletir sobre a
América Latina. É um momento no qual problemas muito graves
emergem e, ao mesmo tempo, um momento em que, se de um lado,
luzes se acendem, do outro lado, um pouco como acontece com a
vida, aparecem sombras. É um momento em que todos sofremos grande
impacto por conta de dois tipos de processo, os dois muito próximos
do Brasil. Um é o processo de crise na Argentina, de crise da economia
e da sociedade. O jornal El Pais da Espanha, num artigo extenso
publicado sobre a Argentina, dizia: "Um país que está desaparecendo"?
O outro é um momento em que se observam acontecimentos
historicamente inéditos na Venezuela onde houve, pela primeira vez,
nas últimas décadas, uma tentativa de golpe de Estado contra um
governo eleito. É, portanto, um bom momento para trocar idéias e
refletir conjuntamente.

No centro dos dois problemas, o argentino e o venezuelano, e
dos problemas da América Latina em geral, está o tema sobre o qual
falarei hoje, que é o tema social, que é o tema da pobreza. Vou abordar
esse tema em três momentos. Em primeiro lugar, vou trazer um quadro,
uma visão atualizada do que está se passando, em matéria de pobreza,
na América Latina. Em segundo lugar, depois de mostrar alguns dos
problemas principais, vou fazer uma reflexão sobre as causas desses
problemas. A América Latina tem, hoje, 50% de sua população em
estado de pobreza. Ao mesmo tempo é um dos continentes
potencialmente mais ricos de todo o planeta, totalmente privilegiado.
Tem matérias primas estratégicas, fontes de energia baratas, capacidade
de produção agropecuária excepcional, clima privilegiado, entre outras
condições favoráveis. Por que um continente tão rico tem tanta
pobreza? Essa é a pergunta a partir da qual vou refletir no meu segundo
ponto. E, em terceiro lugar, vou apresentar algumas propostas para
lutar contra essas causas, e enfrentar a pobreza, trazendo algumas idéias
em matéria de política social e gerenciamento social, e algumas idéias
novas sobre essa temática. Estes são os três aspectos do tema que irei
abordar: a situação da América Latina, o novo debate que existe sobre
as causas que determinam essa situação e, finalmente, as propostas, as
quais denomino de uma visão renovada do desenvolvimento.

Começando pelo primeiro aspecto da questão, que é a situação
da América Latina em matéria de pobreza, podemos apontar oito
problemas graves no quadro social, atualmente. Vou apresentar alguns
números recentes, medições mais atualizadas, que vêm das Nações
Unidas e de organismos internacionais, sobre cada um destes problemas.
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Em primeiro lugar apresentarei os números sobre o aumento da
pobreza, em seguida, discutirei, particularmente, a situação das crianças
e das mulheres, o mercado de trabalho e a educação. Vou comentar o
que chamamos de "os novos pobres", e refletir sobre alguns problemas
na área da saúde, sobre as mudanças no contexto familiar, sobre o
aumento da criminalidade - assunto que preocupa profundamente o
Brasil e toda a América Latina atualmente - e, finalmente, vou tentar
integrar todos estes problemas no que chamo de Círculo Perverso da
Exclusão, para onde tudo conflui.

Há muita discussão acerca da metodologia para identificar pobreza.
A CEPAL está medindo a pobreza há muitos anos e desenvolveu uma
metodologia que considero coerente e consistente. Em 1980 a CEPAL
considerava que havia 41% da população abaixo da linha de pobreza.
Isso era muito grave. Se quisermos fazer uma comparação entre os países,
o 4país que tem mais pobreza, na Europa Ocidental é a Grécia, que tem
17% de pobres. Na América Latina, em 1980, já estávamos com 41%,
mas, segundo a CEPAL, em 2000 eram 44%. Em 2002 esse número
cresceu significativamente. Outras estimativas mostram que estamos
atualmente com 50% da população vivendo em situação de pobreza.

Com relação ao desemprego, em 1980 as estatísticas indicavam a
existência de seis milhões de desempregados. Em 2000 essa cifra chegava
a dezessete milhões. A taxa de desemprego passou de 6% em 1980, para
9% em 2000 e, atualmente, está estimada em 11% da população.
Os trabalhadores informais, os trabalhadores precários representavam,
em 1980, 40% da mão-de-obra ativa no setor agrícola da América Latina.
De acordo com as estatísticas, eles ganham muito menos que os
trabalhadores formais, trabalham muito mais horas, em postos de trabalho
totalmente instáveis, sem sistema de proteção social. Esse número
aumentou para 60% no ano de 2000. Hoje calcula-se que, de cada 10
novos postos de trabalho, 9 são informais, o que representa um
crescimento fenomenal e uma degradação na qualidade dos empregos
na América Latina. Além de aumentar a taxa de desemprego, essa situação
amplia, também, a informalização, a precarização e a degradação da
qualidade dos empregos existentes neste continente.

A pobreza não alcança, com a mesma força, todos os setores sociais
na América Latina. Se perguntarmos quem são os maiores prejudicados
com a pobreza latino-americana, infelizmente a resposta estatística
será muito clara. Os atingidos pela pobreza, em primeiro lugar, são as
crianças. Cinqüenta e oito por cento dos menores de cinco anos de
idade são pobres. Se dizíamos, antes, que cerca de 50% da população é
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pobre, para as crianças a situação é muito pior: de cada dez crianças,
atualmente, na América Latina, seis são pobres. Cinqüenta e sete por
cento das crianças de seis a 12 anos são pobres e 36% das crianças com
menos de dois anos de idade estão em uma situação que a CEPAL
chama de alto risco alimentar. Isso significa que estão desnutridos, ou
seja, de cada três crianças em um continente imensamente rico
potencialmente, uma está desnutrida. A desnutrição não é como a
gripe, como sabemos. Os estudos da UNICEF são claros. Se uma
criança está desnutrida até os dois ou três anos de idade, aos cinco ou
seis anos de idade já perdeu parte da sua capacidade neurológica, e
pode ter todo tipo de disfunção, tanto motora quanto de linguagem,
entre outras, ou seja, a desnutrição causa danos irreversíveis na primeira
infância. Na América Latina a maior parte da população pobre é
constituída por crianças. Quando me referi ao aumento da pobreza,
referia-me, também, à discriminação da pobreza em relação às crianças.

O terceiro tema é o do desemprego. Apresentarei alguns números,
para dar a dimensão do desemprego. Sempre no campo social é preciso
desagregar os números gerais, para que se perceba as faces da pobreza.
Quem são aqueles que mais sofrem com a falta de atividade na América
Latina? São os jovens. Em um quadro recente, apresentado no último
informe da CEPAL sobre a situação social na América Latina, a taxa
média de desemprego é de 11%, mas, relacionando-se esta taxa aos jovens
de quinze a vinte e cinco anos de idade, ela dobra em quase todos os
países da América Latina. Na Argentina, por exemplo, em 1999 havia
uma taxa total de 15% de desemprego, e esta taxa, entre os jovens, é de
24%. Na Bolívia apresenta-se em 7% e 15%. No Brasil, em 11% e 22%.
No Chile, em 10% e 22%. A taxa juvenil, portanto, é superior a 20%, em
todo o continente (ver quadro 1). E podemos constatar, ainda, através
dos dados, que a desocupação das mulheres jovens é muito maior do
que a dos homens jovens, o que significa que, embora tenha havido
avanços na condição da mulher, percebe-se que há, ainda, mecanismos
discriminatórios bem significativos com relação à questão de gênero,
que determinam, entre outros, este resultado.

Bem, falamos do aumento da pobreza, de crianças, de mulheres, de
desemprego. Agora trarei alguns dados sobre saúde. O direito do acesso
à saúde está na Bíblia. É o direito mais elementar do ser humano. Significa
o acesso à vida, em definitivo. Temos tido progressos na América Latina,
com relação a esse aspecto, mas a situação ainda é muito precária, e as
falhas, comparadas aos avanços na saúde a nível mundial, são ferozes.
Existem, também, as falhas internas em nossos países.
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País

Argentina
(Grande Buenos Aires)

Bolívia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Equador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicarágua

Panamá

Paraguai (Assunção)

República Dominicana

Uruguai

Venezuela

Sexo

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

Total
Homens
Mulheres

1990

6
6
6

9
10
9

5
5
4

9
8
10

9
7
13

5
5
6

6
4
9

10
10
10

4
3
4

7
8
6

3
3
3

0
0
0

19
16
23

6
6
7

20
11
32

9
7
11

10
11
8

1999

15
13
17

7
6
9

11
9
14

10
9
11

19
16
23

6
5
7

14
11
20

7
9
5

3
4
2

5
6
4

3
4
3

14
14
14

13
11
17

10
10
10

0
0
0

11
9
15

15
14
16

1990

13
12
16

17
18
17

8
9
8

18
17
19

20
15
25

11
10
12

14
11
17

19
18
21

7
7
7

11
12
11

8
8
8

0
0
0

35
32
40

16
15
17

34
22
47

24
22
28

19
20
18

1999

24
23
26

15
13
19

22
18
26

22
20
24

37
32
42

15
15
15

26
20
34

14
16
11

5
6
3

9
10
7

7
8
6

21
18
26

27
23
34

20
22
17

0
0
0

26
21
32

26
22
33

Jovens 14 a 25 anosTaxa de desemprego – Totalpor sexo

Quadro 1

América latina: taxas de desemprego aberto, segundo sexo e idade, em zonas urbanas, em torno de 1990 e 1999

Fonte CEPAL Panorama Social da América Latina 2000/01
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Alguns dados da Organização Pan-Americana da Saúde indicam
que, em 2002, 218 milhões de pessoas precisam de auxílio saúde.
Temos 520 milhões de habitantes e, quase a metade, não tem acesso
a esse auxílio. Cem milhões não têm serviço básico de saúde, ou seja,
além de não ter nenhum seguro saúde, também não têm acesso a
serviços públicos básicos de atenção à saúde. Cento e sessenta milhões
não têm água potável. Quase um em cada três latino-americanos
não tem água encanada, que é um fator determinante em se tratando
de saúde. A principal causa de morte infantil são as doenças
gastrointestinais, tais como a diarréia. Tudo isso está ligado à falta de
água potável. A explosão do cólera - 800 mil casos em três anos -
esteve diretamente ligada à falta de água. Os pobres, em muitos lugares
deste continente tão rico, compram sua água potável. Uma pesquisa
recente de um organismo novo, denominado Comissão Mundial de
Água, nos fornece esse dado e diz que, em Lima, por exemplo, o
pobre paga pela água vinte vezes mais do que paga uma pessoa da
classe média, e por uma água de qualidade muito inferior.

Oitenta e dois milhões de crianças não têm acesso às campanhas
de vacinação. Morrem, por ano, 190 mil crianças por doenças que podem
ser prevenidas e por não terem tomado as vacinas mais elementares.
Dezoito por cento das mães da América Latina quando vão dar à luz,
não têm assistência médica de tipo algum, e isso representa uma em
cada cinco mães. Esta situação produz, também, outro dado estatístico:
na América Latina uma em cada cento e trinta mães morre durante a
gravidez ou no parto. Nos Estados Unidos, para que se possa comparar,
esse número é de um em cada três mil e quinhentas mães, ou seja, vinte
e oito vezes menos. Isso significa que temos uma mortalidade de mães
gratuita, porque o estágio atual da medicina permite que, a custos muito
baixos, se possa controlar perfeitamente essa situação. Existem grandes
brechas na mortalidade infantil. Na Bolívia morrem atualmente oitenta
e três crianças de cada mil que nascem, antes de completar um ano de
idade. No Canadá são seis de cada mil, quinze vezes menos. Na Costa
Rica, que é uma sociedade muito evoluída no campo social, e onde
95% da população têm um sistema público de proteção da saúde que
funciona com muita eficiência, a taxa de mortalidade infantil é muito
próxima à do Canadá: dez de cada mil crianças morrem antes de
completar um ano de idade.

Passo, então, para a questão da educação. Existem progressos em
educação, e um progresso muito importante é a matrícula quase universal.
Quase todas as crianças começam a estudar desde a escola primária, na
América Latina. Também há um progresso muito significativo na redução
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das taxas de analfabetismo, mas existem, pelo menos, três problemas
muito graves: evasão, repetência, lacunas de qualidade. O primeiro
problema é a evasão. A última pesquisa sobre educação na América Latina
de um organismo internacional com sede nos Estados Unidos, o Diálogo
Inter-Americano, diz que 25% a 50% de todas as crianças que entram
na escola primária, não a terminam. O outro dado mostra que a taxa de
repetência é altíssima. Por exemplo, uma criança na Nicarágua fica na
escola durante treze anos para conseguir terminar seis séries. No Peru
são nove anos para terminar seis séries. Para toda a América Latina, a
escolaridade, o número de anos na escola é atualmente de 5,2 anos.
Isso significa que o latino-americano mediano não tem uma escola
primária completa. Novamente são números muito fortes. Os números
de evasão e repetência não são distribuídos por toda a população. Mais
uma vez estão concentrados nos pobres. São as crianças pobres as que
não terminam o primário e as que perdem anos na escola.

As crianças pobres evadem e repetem por razões muito concretas.
A primeira razão está em um informe da OIT sobre a situação do
trabalho juvenil na América Latina, que diz que atualmente existem
22 milhões de crianças menores de 14 anos de idade que trabalham
durante todo o dia. O mais grave é que muitos deles não recebem
nenhuma remuneração. Um terço deles realiza trabalhos perigosos,
coletando lixo, prostituindo-se, manejando agro-tóxicos, concertando
andaimes. Para metade destas crianças, que vive em condição de
exploração, sua infância acaba sendo o início de uma vida de exploração.
A segunda razão é a desnutrição. Quando estive na Nicarágua para
uma reunião de Ministros, o Ministro da Educação daquele momento
tinha a seguinte ilusão: "Eu vou acabar com a evasão na Nicarágua.
" A evasão era de 80%. Então, ele disse: "Nos Estados Unidos existe
um programa que me deixou impressionado. É a aprovação automática.
Não importa o rendimento do aluno, ele é aprovado, de qualquer
forma, para a série seguinte." Ele dizia que as crianças abandonavam a
escola por se sentirem desmotivadas ao serem obrigadas a repetir o
ano. Vamos aprová-las, então, automaticamente, e vamos chegar ao
paraíso, porque as crianças não vão mais abandonar a escola por se
sentirem desmotivadas. Na Nicarágua um dos fatores que elevaram a
evasão foi a enorme taxa de desnutrição, pois, as crianças iam passar
para a série seguinte com a mesma desnutrição, que ia continuar
causando os mesmos efeitos no seu aprendizado e no seu rendimento.

As crianças pobres também evadem e repetem porque vêm de
famílias desestruturadas. E a família é fundamental para que a criança
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termine os estudos. Estudos internacionais dizem que 50% do
rendimento das crianças é determinado pela qualidade da escola, dos
professores, dos currículos, dos programas, de todo o material de apoio.
E os outros 50% são determinados pela família. Se é uma família unida,
capaz de acompanhar os estudos da criança, esta família terá condição
de motivá-la para que ela continue estudando. Para as crianças pobres
essa condição não existe e o resultado é que isso cria um problema
muito sério de evasão e repetência, e um problema muito sério de falhas
na qualidade da educação que recebem os diferentes extratos da sociedade.

Essas falhas aparecem em muitos aspectos, mas vou mencionar
somente um. Uma criança, numa escola pública na América Latina
recebe 800 horas de aulas por ano. Numa escola particular recebe
atualmente 1400 horas de aulas anuais. Já uma escola pública rural
oferece 400 horas anuais. Isso significa que existe uma brecha no acesso
mínimo, que é o indicador de qualidade mais elementar e muito
importante aqui no nosso continente. O sistema educacional existente
é fruto de uma sociedade profundamente desigual, então essa
desigualdade se reproduz no interior deste sistema. Essa desigualdade
corre à margem do sistema educacional e acaba por influenciá-lo.

Falei de saúde e de educação, e passo agora ao que está acontecendo
com o que chamamos, atualmente, dos novos pobres. Chamamos de
novos pobres aquelas pessoas que, há alguns anos, não eram pobres, mas
eram classe média. O caso mais dramático de deterioração da classe
média que se conhece é o da Argentina, que está, nesse momento, sendo
objeto permanente de publicações nos principais jornais do mundo.
Como se derrubou a maior classe média da América Latina?

Desde 1990 até o ano 2000 - período de governo do presidente
Menen - 20% da população, 7 milhões de pessoas em um país que tem
34 milhões de habitantes, deixaram de ser classe média para ser pobre,
com todos os indicadores de pobreza. Hoje, essas pessoas são motivo de
notas no Wall Street Journal, no Washington Post, no New York Times,
porque estão dormindo debaixo de pontes, estão pedindo esmola pelas
ruas. Há pouco tempo o jornal La Nación, de Buenos Aires, trazia um
artigo terrível. Explicava o seguinte: existe uma grande quantidade de
famílias ex-classe média, que há três ou quatro anos eram comerciantes,
profissionais, pequenos industriais, aniquilados pela política econômica
utilizada, e que, agora, às seis da tarde, têm um trabalho - quem for a
Buenos Aires pode ver o que estou descrevendo - que é mexer nas latas
de lixo das ruas para ver o que podem aproveitar deste lixo. Então, o
jornal dizia que não deve ser muito o que eles tiram das latas de lixo,
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mas só o fato de levantarem-se às oito da manhã e saberem que às seis
da tarde têm algo para fazer é muito importante psicologicamente.
No ano de 1960 a classe média argentina representava 53% da população.
Atualmente ela representa 23% da população. A deterioração da classe
média é significativa em muitos países da América Latina. Na Argentina
está acontecendo uma implosão. Foram destruídas as massas econômicas
das pequenas classes médias. Entrou em crise total o pequeno comércio,
a pequena indústria, por causa da competição da livre importação, da
falta de crédito, do aumento da pressão fiscal, etc. Boa parte das profissões
liberais foi prejudicada diante da redução do mercado interno. O Estado
demitiu boa parte de seus profissionais, os demitidos deixaram de receber
suas remunerações, ou seja, decaíram totalmente em valor aquisitivo.
Em seu conjunto, as bases econômicas que chamamos de pequenas
classes médias, são uma peça importantíssima do desenvolvimento
econômico, e a pequena classe média era o grande mercado da cultura
e da educação. São os que compram os livros, vão ao teatro, assistem aos
filmes, e são um fator de progresso, das inovações tecnológicas e de
dinamismo. Tudo isso foi arrasado nos últimos anos, e são esses que
chamamos de novos pobres.

O ponto seguinte, dos oito problemas que lhes falei, é o que
chamo de erosão da família. Poucos se preocupam com isso, o que
considero - não se ocupar seriamente do tema da família, pois todos
vivemos em família como uma grave infração da ciência social latino
americana. Vivemos, sem dúvida, em diferentes formas de família, mas
este é nosso tronco humano central. O que acontece com a família
vai nos afetar de uma maneira óbvia. A pobreza está destruindo as
famílias na América Latina. Uma das principais vítimas do aumento
da pobreza é a família. Trinta por cento de todas as famílias são
atualmente famílias com uma mãe sozinha, pobre, à frente do sustento
da casa. Existe um aumento do que chamamos de taxa de resistência a
formar famílias, ou seja, casais jovens que não constituem família, apesar
de desejarem uma, porque as incertezas econômicas são totais, no que
diz respeito à possibilidade de sustentar a família, incluindo a
possibilidade de ter uma casa onde possam criar uma vida familiar.
Há o crescimento de um fenômeno brutal na América Latina, que é a
violência doméstica. Quando as famílias, não somente dos pobres como
também das classes médias, são atingidas pela tensão econômica, os
indicadores de violência doméstica sobem. A tensão econômica não é
a única causa; a violência é um problema muito mais complexo, como
todos os que estou mencionando, mas se vê, claramente, que há uma
correlação entre tensão econômica e violência, ou seja, algumas famílias
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se destroem da pior maneira, que é através da violência, normalmente
do cônjuge masculino sobre o resto de sua família.

O último dos problemas que lhes mencionei é um problema que,
para o Brasil, tem um peso especial, que é o crescimento da
criminalidade. Este problema é real para toda a América Latina, ou
seja, o número de homicídios para cada 100 mil habitantes da população,
por ano, subiu em 40% na década de 90. Para que se façam comparações,
nos países desenvolvidos da Europa ocorrem cinco homicídios para
cada 100 mil habitantes por ano. Na América Latina há trinta
homicídios para cada 100 mil habitantes por ano. São Paulo e Rio de
Janeiro têm sessenta homicídios para cada 100 mil habitantes por ano.
A Colômbia tem cento e dez homicídios para cada 100 mil habitantes
por ano. El Salvador tem oitenta homicídios para cada 100 mil
habitantes por ano. São números alarmantes.

Quais são as causas da criminalidade? Existem muitas hipóteses não
verdadeiras a respeito desse assunto. Fala-se, por exemplo, que a solução é
aumentar todas as penas, fazer com que o sistema judiciário castigue os
menores de 14 anos de idade, aumentar o aparato policial, aumentar a
severidade, tolerância zero. Lamento desiludir alguns dos presentes, mas as
estatísticas internacionais sobre criminalidade são conclusivas. Mesmo que
se aumente o número de presos em um país isso não diminui a
criminalidade. Não existe correlação estrutural entre essas duas variáveis.

Na América Latina a criminalidade está vinculada a três causas
centrais, de acordo com o que dizem as investigações que temos até
agora. Pr imeira causa: na Amér ica Latina a cr iminalidade é
profundamente uma criminalidade juvenil. A imensa maioria dos
delinqüentes é formada por jovens. Então, a criminalidade está ligada,
em primeiro lugar, ao desemprego juvenil. Existe claramente uma
correlação muito forte entre ambas. Segundo, a criminalidade está
totalmente ligada ao nível de educação. Se melhorarmos os níveis de
educação em uma sociedade, estaremos atacando as causas estruturais
da criminalidade. E, terceiro, está ligado ao nível de articulação da família.

Existe uma pesquisa recente, feita nos Estados Unidos, sobre 60
mil delinqüentes jovens. Dois terços vêm de famílias com um só
cônjuge à frente. No Uruguai há pouco tempo a CEPAL fez um
excelente estudo sobre todos os meninos delinqüentes internados por
delitos menores. Setenta por cento vêm de famílias desarticuladas, ou
seja, uma família que funciona bem provê os valores morais que são
fundamentais para prevenir a criminalidade e uma família desarticulada,
destruída, não pode cumprir com essa função.
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O prêmio Nobel de economia deste ano, Joseph Stiglitz tem
um estudo muito significativo sobre a criminalidade nos Estados
Unidos. Ele calculou quanto custa ao Estado, nesse país, prender um
delinqüente jovem, por um delito menor, processá-lo, colocá-lo na
prisão, julgá-lo e mantê-lo por alguns anos na cadeia, e quanto custaria
pagar a escola primária até uma pós-graduação. O resultado do
segundo cálculo é uma parte muito pequena comparada com o do
primeiro. E o segundo, ou seja devolvê-lo à escola para completar
sua educação, tem influência sobre a criminalidade juvenil, enquanto
que o primeiro, ou seja, prendê-lo, com todos os seus desdobramentos,
não tem reflexos sobre a criminalidade. É insano não entender que
combater a criminalidade é ter mais educação, mais proteção familiar
e oportunidades de trabalho para os jovens.

Os problemas que mencionei formam o que chamo de Círculo
Perverso da Exclusão. Hoje, temos uma palavra nova para denominar
todos esses fenômenos aqui abordados. Ficaram muito insignificantes
as palavras tradicionais, e já não servem para refletir o que está
acontecendo. Pobreza, marginalidade é muito pouco para explicar o
que está acontecendo. A palavra é exclusão. Existe um setor muito
importante da população da América Latina que está excluído de tudo.

Ernesto Sabato, o grande escritor, colocou essa situação há pouco
tempo, com muita clareza, num livro que se chama "Cerca del fin".
Ele disse, neste livro, que em toda sua vida ele viu que existiam os de
cima e os de baixo. E sempre havia uma queixa permanente de que os
de cima exploravam os de baixo. Ele disse que, agora, existem os de
cima, existem os de baixo, os de cima exploram os de baixo, mas,
agora, existem os de fora que, segundo Ernesto Sabato, não estão nem
em cima nem em baixo, estão excluídos.

Trata-se de uma porcentagem grande da população latino-
americana que não tem acesso ao mercado de trabalho, que não tem
acesso ao mercado de consumo, que não termina o sistema educativo,
que não tem acesso à cultura, que está excluída. Está nas ruas de todo
o continente, um exército de jovens, um exército de crianças. E a
exclusão se auto-reproduz. Uma pessoa excluída dificilmente consegue
reingressar. Este é o panorama atual.

E, quais são as causas deste quadro, mesmo sabendo que esse tema
significa uma reflexão de longo prazo. Por que num continente tão
rico existe um quadro social como este que lhes descrevi? Por que um
continente tão rico está gerando problemas deste tipo?
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Se não encontrarmos as causas, pelo menos temos que levar em
consideração três elementos, em se tratando de uma análise de causa.
Um primeiro elemento são erros muito significativos na aplicação das
políticas públicas. Foram estreitadas as oportunidades de desenvol-
vimento de pequenas e médias empresas, assim como as oportunidades
de ocupação para os jovens. Foram reduzidas as possibilidades reais de
desenvolvimento produtivo na economia.

Por exemplo, no meu novo livro "Falacias o mitos do desenvol-
vimento social", analisa-se uma falácia que teve muito peso na América
Latina, nos últimos vinte anos. Eu a chamo de teoria do derrame.
A teoria que começou a ser utilizada nos anos 80 era baseada na idéia
de que bastava haver crescimento econômico para resolver o problema
da pobreza e, portanto, todos os esforços deveriam ser direcionados
nesse sentido. Quando houvesse crescimento econômico os pobres
sairiam da pobreza.

As Nações Unidas publicam, todos os anos, uma pesquisa sobre
desenvolvimento humano. Analisando 180 países do mundo, não há
um único caso de derrame. Isso nunca existiu na História. Pode haver
crescimento econômico, e todos desejam isso, mas nada se derrama, ou
seja, a reversão da pobreza não ocorre automaticamente. Se não existem
políticas sociais agressivas em educação, em saúde, em nutrição e em
outras áreas, não se solucionam os problemas da pobreza. E, em sociedades
muito desiguais, essa teoria não funciona de forma alguma.

A América Latina está cheia de experiências onde houve
crescimento econômico por períodos curtos e, ainda assim, a população
pobre aumentou. Um excelente exemplo foi o milagre chileno.
Durante a ditadura militar de Pinochet os índices macroeconômicos
do Chile foram muito bons. Houve crescimento econômico, mas vocês
sabem quais foram os índices sociais? Quando começou a ditadura
militar de Pinochet, o número de pobres no Chile, uma sociedade
normalmente muito bem organizada, era de 20% da população.
Quando terminou a ditadura militar, quando o povo aboliu a ditadura
pelas vias democráticas, o número de pobres no Chile era de 40%.
Esse foi o verdadeiro milagre. Pinochet conseguiu duplicar a população
de pobres do Chile em um período histórico relativamente curto.
Houve crescimento econômico e o número de pobres dobrou.

O Banco Mundial acabou de publicar um trabalho sobre este
tipo de fenômeno que se chama a qualidade do crescimento, onde se
diz categoricamente que o crescimento econômico sozinho não basta.
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Importa a qualidade do crescimento. Tem que se saber a quem esse
crescimento está beneficiando, que áreas está dinamizando, que impactos
tem sobre os diversos setores da sociedade. É uma farsa esta lógica de
raciocínio vigente neste continente, atualmente.

A primeira causa da pobreza é que muitas políticas estão atreladas
a este tipo de visão. Uma segunda causa fundamental da pobreza é a
desigualdade. Isto é absolutamente central. Até poucos anos atrás alguns
economistas diziam que a desigualdade, em primeiro lugar, não prejudica
a maioria e, alguns, até a recomendavam, ou seja, quanto mais desigualdade
melhor porque assim os muito ricos vão investir e isso vai acelerar o
crescimento econômico, para se ter o capital mais amplo; se a acumulação
de capital vai ser mais ampla, vai, também, acelerar o crescimento.

Nos últimos dez anos houve cerca de centenas de investigações.
Estas investigações realizadas pela Universidade de Harvard, pela
Sorbonne, feitas pelos principais organismos internacionais dizem que
o pior inimigo do desenvolvimento sustentável é a desigualdade. E nos
demonstram: quanto mais desigualdade, menor o mercado interno,
menor a formação do ouro nacional, alimenta-se um sistema educativo
que não permite formar recursos humanos de boa qualidade de forma
generalizada, cria-se uma deterioração da governabilidade democrática,
porque o povo ressente as grandes desigualdades, ou seja, a desigualdade
mina o desenvolvimento econômico.

As economias mais bem-sucedidas do mundo são de países com
baixo índice de desigualdade. Se formos analisar o Informe de
Desenvolvimento Humano de 2002 das Nações Unidas, o país número
1 do mundo, juntando-se todos os indicadores, é a Noruega. Entre os
dez primeiros estão a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, o
Canadá, que foi o primeiro em 2001. Todos esses países têm índices de
desigualdade muito baixos. Na Noruega a diferença entre o que ganha o
presidente dono de uma empresa e os operários é 3 para 1, atualmente.
É o melhor coeficiente Gini que existe no mundo. E são os que têm os
melhores resultados econômicos e sociais em conjunto. Então, as pesquisas
dizem que os economistas que advogavam pela desigualdade estavam
equivocados. Para a América Latina isso tudo tem muito significado porque
esta é a região mais desigual de todo o planeta Terra (ver quadro 2).

Na educação, por exemplo, o retrato de como está funcionando o
conjunto social é o seguinte: os 10% mais ricos da população têm doze
anos de escolaridade e os 30% mais pobres da população da América
Latina têm cindo anos de escolaridade. Isso significa uma defasagem de
pelo menos sete anos de escolaridade que vai ser determinante para a
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vida, porque, se um indivíduo tem somente o curso primário e outro
tem doze anos de escolaridade, as possibilidades de conseguir trabalho, e
o quanto vai ganhar nesse trabalho vão ser totalmente influenciadas por
essa distância. Isso vai fazer com que, por sua vez, uns e outros formem
famílias com muito menos chances em todos os planos.

Os 10% mais ricos da população na América Latina têm, pelo
menos, 84 vezes o que têm os 10% mais pobres, e 19 vezes o que têm
os 40% mais pobres. É a maior brecha social do planeta Terra. A maioria
da população (2/3 e 3/4 partes) ganham menos que o PIB per capta,
ou seja, a maioria da população está amplamente abaixo do PIB, o que
quer dizer, em resumo, que este índice não tem grande utilidade como
indicador, nem diz grande coisa sobre a vida do povo.

Dois economistas, Nancy Birdsall e Juan Luis Londoño, um
americano e um latino-americano, fizeram a seguinte simulação
econométrica: vamos considerar a evolução da pobreza na América
Latina entre 1970 e 1995. Percebe-se que depois de 1980 a pobreza
esteve subindo todo o tempo. Disseram o seguinte: como a pobreza
pode ter crescido se a desigualdade continuava no mesmo lugar?
O que concluíram foi que, no começo dos anos 60, antes das ditaduras
militares, a desigualdade era grande. A América Latina sempre foi
desigual, mas atualmente piorou muito. Pode-se considerar que 50%
do aumento da pobreza se deve ao aumento da desigualdade nos
últimos 20 anos. Isso é muito importante porque, normalmente, não
se relacionam os dois temas. Em geral se diz que há muita pobreza e
há muita desigualdade. Não! Há muita pobreza porque há muita
desigualdade. Isso é fundamental. Atacar a pobreza significa atacar a
desigualdade na América Latina, significa criar oportunidades em
definitivo. A segunda causa foi a desigualdade e a terceira, a corrupção.

O conjunto de políticas que, no melhor dos casos, produz
crescimento econômico a curto prazo significa ajustes ferozes e
sacrifícios ferozes para grande parte da população que não recebe nada

Quadro 2

Desigualdade comparada (medida com o coeficiente de Gini)

0.25 a 0.30

0.30

0.40

0.57

Países mais desenvolvidos
(Suécia, Dinamarca, Países Baixos e outros)

Países desenvolvidos

Gini media universal

América latina



24

C
a

d
e

rn
o

s 
Fl

e
m

 I
I 

- 
Po

lít
ic

a
s 

So
c

ia
is

deste crescimento econômico, além do que, esse crescimento tem se
mostrado não sustentável. A América Latina cresceu muito menos nos
últimos vinte anos do que crescia na década de 60. A combinação
disso: más políticas, mais desigualdade, mais corrupção levou a esses
resultados de pobreza. A corrupção é um potentíssimo criador de
desigualdade. É tudo para um e nada para os demais. Além disso o
peso da corrupção cai sobre o funcionamento da economia.

Vou passar para o campo das soluções. Estou aqui porque tenho
esperança. Sou otimista. Acredito que a América Latina pode sair desta
situação e creio que as soluções existem. Existem maneiras de enfrentar
todos estes problemas. Existem experiências, existem idéias, existem
lugares na América Latina onde os problemas são enfrentados.

Por exemplo, em nível internacional, estive há pouco tempo na
Noruega, que é o país número um do mundo. É um lugar onde as pessoas
têm uma grande expectativa de vida, quase todos terminam a Universidade,
se alguém fica ocioso, o mandam-no fazer um pós- doutorado, uma pós-
graduação; se aparece um estrangeiro, o sistema o protege automaticamente,
independente de ele ter ou não carteira de identidade. Além do mais o
nível de solidariedade internacional é altíssimo. Há cem anos a Noruega
era um país de pescadores, muito pobre, onde a maior parte da população
imigrava. Buscava imigrar para outros lugares do mundo porque não
tinha fonte de trabalho. E, cem anos depois, é uma potência tecnológica,
econômica, com recordes sociais. Entre as causas de seu êxito estão os
altos níveis de igualdade e o nível de conservação social. Existe um pacto
entre os empresários, os sindicatos, os líderes políticos e a sociedade civil
em seu conjunto sobre certas coisas fundamentais. É uma sociedade de
crescimento compartilhado, um crescimento que atenda a todos.

Não estou propondo copiar a Noruega. Vamos para a América Latina,
para mostrar que há esperança. Na América Latina existe um país que tem
a mesma pobreza que tem a Grécia. Em média a América Latina tem 50%
de pobres. Toda a América Central, com exceção de dois países, tem mais
de 80% de pobres. Por que a Costa Rica tem apenas 17% de pobres?
A Costa Rica é um país muito pobre. Só tem café e banana. Não tem
matéria-prima importante. Sem dúvida, as pessoas vivem, têm uma
expectativa de vida que é maior do que a dos Estados Unidos, o nível do
sistema educativo é excelente dentro dos padrões internacionais, a taxa de
escolaridade é muito mais alta do que a média do resto do continente.

Por que a Costa Rica, muito pobre, tem todos esses resultados na
mesma América Latina? Novamente vamos encontrar uma sociedade
com muito baixo nível de desigualdade, e com um pacto social do ano
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de 1948, quando se dissolveram as forças armadas e se criou um grande
pacto nacional que vem sendo mantido. A Costa Rica tem dois orgulhos:
oferecer boa educação e saúde para toda a população. Até poucos anos
atrás deram-se ao luxo de mudar a Constituição para incluir um artigo
que determina que nenhum governo poderá investir menos que 6% do
PIB em educação, o que os aproxima da média dos países desenvolvidos.
Essas resoluções trouxeram resultados econômicos excelentes frente à
globalização e reconstituiu a economia da Costa Rica, que tem agora
dois rumos econômicos principais, além do café e da banana. Esses rumos
são: a alta tecnologia e o turismo ecológico. No caso da alta tecnologia,
muitas indústrias de alta tecnologia escolheram instalar-se na Costa Rica
por causa da alta qualidade da sua mão-de-obra e da estabilidade político-
econômica que reina no país. Quanto ao turismo ecológico, apesar de
tratar-se de um turismo sofisticado, a qualidade do sistema educativo
Costa Rica permite um investimento nesse sentido. Nota-se, assim, que
há exemplo de alternativas em países com características mais próximas
da nossa realidade e que, portanto, não é preciso copiar a Noruega.

Os exemplos mencionados demonstram o caminho para um
desenvolvimento integrado com políticas econômicas humanas, com
políticas sociais agressivas, fortes e sustentáveis, e com investimentos
na educação e saúde. Pode-se questionar aonde estão os recursos
para essas ações?

Gráfico 1

Produto Nacional Bruto e expectativa de vida em países selecionados

FFFFFonte onte onte onte onte "Mortality as indicator of economic success and failure".  The economic journal, january 1998.
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O Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sem, responde a essa
questão com o gráfico 1. Nele podem-se ver três países com produto
interno bruto per capita muito baixo: o Estado de Kerala, na Índia, o
Sri Lanka e a China (a esses se agrega, normalmente, a Costa Rica).
Em seguida apresentam-se três países com um produto interno bruto
per capita muito maior: o Brasil, a África do Sul e o Gabão, país onde
estava o petroleiro na África, que têm um PIB muito mais alto, quase
dez vezes maior que o PIB dos dois países anteriores. Sem dúvida a
expectativa de vida nos três primeiros países é muito maior do que a
expectativa de vida nos outros três. Mas, como isso se explica? Nos três
primeiros países que têm o PIB muito baixo as pessoas vivem mais do
que nos três seguintes, que têm o PIB muito mais alto. E, como o
neoliberalismo ortodoxo explica isso? E, como explica o fato de que
não há recursos? Sabem por quê? Existem várias causas.

Uma das causas é que nos três primeiros existe muito mais igualdade,
têm políticas públicas sociais muito mais agressivas, sobretudo no caso
da Costa Rica que tem uma sociedade civil muito mobilizada,
colaborando com o Estado e com as políticas públicas sociais agressivas.
Mas, além de tudo isso, ainda que os recursos sejam escassos, sempre
devem existir prioridades na aplicação dos recursos. É sempre um
problema das prioridades nas quais uma sociedade resolve investir seus
recursos. Nas três primeiras sociedades, as prioridades são as pessoas.
Há uma inversão de prioridades muito importante sustentada nas pessoas.
Então, quanto mais recursos melhor, mas sempre deve haver domínio
sobre a definição de prioridades, a política e o gerenciamento social.
Às vezes não basta, apenas, a vontade política, mas é fundamental que se
decida, na prática, em favor dos pobres. É importante a definição de
esquemas organizacionais adequados, a capacidade para manejar o famoso
tema absolutamente central da participação, de mobilizar o capital social,
de promover o gerenciamento social.

Apresentei, muito rapidamente, algumas soluções, assinalando que
essas soluções caminham ao lado do modelo de desenvolvimento
econômico de crescimento compartilhado, de políticas que combinem
crescimento com políticas sociais agressivas, de centrar como
prioridades o desenvolvimento da população do país, a proteção à
população, o combate à desigualdade. Em uma democracia se combate
a desigualdade e acredito, fervorosamente, na democracia.

A democracia é o espaço onde pode haver políticas para reduzir
a desigualdade, universalizando o acesso à educação pré-escolar, univer-
salizando a possibilidade de se concluir o primário, apoiando fortemente
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as famílias para que os jovens possam terminar o segundo grau, uni-
versalizando o acesso à saúde, tratando de democratizar o acesso à
informática, que é uma ferramenta potentíssima, mas que tem que ter
uma política rigorosa para não ser mais um fator de exclusão.

Finalmente, acredito que não vamos muito longe se, em tudo
isso, não reintegrarmos à discussão latino-americana, o debate acerca
da ética. Quando a Economia se inicia, cria-se um laço muito estreito
entre Ética e Economia. O antecessor da economia clássica, Adam
Smith, era professor de filosofia moral e boa parte dos seus escritos
analisa o tema das relações entre ética, e economia. A ética não quer
dizer corrupção. Cada vez que falo em ética sinto-me mais desiludido
porque as pessoas acreditam que estou falando de corrupção.
Não roubar é a ação mais elementar, nem merece que dediquemos
tempo a discutir essa questão. Está escrito nos Dez Mandamentos!
O ato de roubar, por si só, já é uma atrocidade.

Quando falo em ética, estou falando de ética nas políticas
econômicas, de responsabilidade social dos atores, responsabilidade social
das empresas privadas, voluntariado, responsabilidade ética dos políticos.

Joseph Stiglitz se perguntou: há um código de ética para os
advogados em todos os países, há um código de ética para os arquitetos,
para os engenheiros, para os médicos há muitos anos; por que, então,
não existe um código de ética para os economistas? Um código de
ética para os economistas deveria ter três artigos: 1° artigo - é proibido
vender ao governo teorias que não sejam validadas pela realidade.
2° artigo - é proibido assessorar governos se disser que só há uma
alternativa. 3° artigo - é proibido recomendar políticas econômicas
sem dizer sobre quem essas políticas terão impacto e de que modo
elas causarão esse impacto, ou seja, sem levar em conta as conseqüências
sociais sobre os pobres, daquelas políticas sociais que se está
recomendando. Isso disse o prêmio Nobel de Economia! Temos que
tratar de trazer a ética para a economia. Trazer a ética para a economia
é trazer o Antigo Testamento, é trazer o Novo Testamento, é trazer a
mensagem de Moisés, é trazer a mensagem de Jesus.

Necessitamos uma economia orientada e regulada por valores
éticos. Esses valores nos indicam que, na América Latina, a prioridade
central é enfrentar a pobreza que mata e destrói milhões de vidas
latino-americanas continuamente. Como foi demonstrado por João
Paulo II: ¨A pobreza é algo urgente que não pode esperar¨.



Educação, mercado
de trabalho e renda

Marcelo Medeiros
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Quando se inicia uma discussão sobre mercado de trabalho, educação
e renda, na realidade, busca-se, essencialmente, empreender uma discussão
sobre bem-estar e justiça social. Justiça social pode ser tratada nesses
termos, pois existem relações entre renda e bem-estar, entre mercado de
trabalho e renda e entre renda e educação. Procuro, então, demonstrar
como essas relações ocorrem e para onde as estatísticas brasileiras mais
recentes sobre esse assunto apontam.

Parto da constatação de que o Brasil não pode ser considerado
como um país pobre, mas é um país que tem altos níveis de pobreza.
É difícil definir pobreza pois não há uma regra, ou critérios exatos
que separem os ricos dos pobres. Uso, então, como base, uma linha
de pobreza que é basicamente monetária. Há várias maneiras de se
definir pobreza, inclusive há, também, várias maneiras de se definir
uma linha de pobreza. A linha de pobreza já foi calculada usando
cestas de produtos, ou utilizando meio salário mínimo; há linhas de
pobreza relativas e linhas de pobreza baseadas em pesquisa de opinião.
Por alguma razão mística e inacreditável, todas essas linhas convergem,
mais ou menos, para um mesmo valor. Uso, então, uma linha bastante
simples que, ao dividir a população brasileira, indica que um terço
dessa população é pobre.

Assim, falo de pobreza baseando-me no critério de renda, por ser
um elemento com o qual é mais fácil de trabalhar, mas busco,
fundamentalmente, falar de condições sociais, de felicidade, enfim, de
algo que expresse bem as dimensões do bem-estar humano.
É ingenuidade achar que bem-estar está relacionado apenas à renda,
mesmo considerando que, inegavelmente, renda é parte substantiva
do nosso cotidiano e um componente importante do bem-estar. Há,
no entanto, certas condições importantes para o bem-estar social que
as pessoas, mesmo possuindo renda, não podem adquirir no mercado.

O Brasil é um país de pobres, no sentido de que é um país que
tem muitas pessoas que vivem em más condições. Se medirmos essas
condições através da renda, verificamos que aproximadamente um terço
da população brasileira é pobre. Cerca de 14% da população brasileira
é tão pobre que não tem recursos suficientes para comprar alimentos
e, por isso, pode ser considerada indigente. Essa pobreza é extremamente
estável nas últimas décadas e está relacionada a características estruturais
da sociedade.

No entanto, os altos níveis de pobreza do Brasil não podem ser
explicados apenas pelo argumento de que o Brasil é um país com
poucos recursos. O Brasil não é Bangladesh ou Sri Lanka, que têm



30

C
a

d
e

rn
o

s 
Fl

e
m

 I
I 

- 
Po

lít
ic

a
s 

So
c

ia
is

renda per capita de R$300,00. O Brasil tem uma renda per capita
muito mais alta e pode ser considerado como um país de renda média,
em relação aos outros países do mundo. Mais de dois terços da
população mundial, vive com renda per capita (renda média) inferior
à renda brasileira. Se a renda brasileira fosse perfeitamente distribuída,
estaríamos entre os 25% países mais ricos do mundo. O problema é o
Brasil ser um país extremamente desigual.

Pobreza e desigualdade não são a mesma coisa. Pobreza é uma
medida "absoluta", entre aspas, porque não existe medida
completamente absoluta de pobreza, mas ela se torna absoluta porque
é medida em níveis absolutos de renda; e desigualdade é uma medida
relativa, porque pessoas são comparadas umas com as outras, a partir
de suas rendas. Para explicar porque desigualdade não significa,
necessariamente, pobreza, basta tomarmos um exemplo hipotético de
um país de duas pessoas onde ambos ganhassem uma renda milionária,
com uma pessoa ganhando 1 milhão e outra, 10 milhões. Isso
significaria um nível de desigualdade razoável mas não significaria
pobreza. No entanto, empiricamente, em quase todos os países mais
ricos, existe uma forte relação entre pobreza e desigualdade.

Apesar de o Brasil ter renda suficiente para todos, o país tem níveis
elevados de pobreza e uma das piores desigualdades do mundo. Países
como a Nigéria, a Tailândia, Uganda ou a Costa do Marfim, têm níveis
bastante superiores ao Brasil, no sentindo de que estão em situação melhor
nessa relação de desigualdade. Cerca de 10% da população brasileira detém
metade de toda a renda do país e a renda dos 20% mais ricos é 32 vezes
maior do que a renda dos 20% mais pobres. A desigualdade se evidencia
pela concentração de renda num percentual pequeno da população.
A renda que está nas mãos do 1% mais rico eqüivale a toda a renda que
está nas mãos dos 40% mais pobres da população brasileira. Isso é um
sinal de que a desigualdade é forte e de que, no caso brasileiro, está
relacionada com a pobreza. Além de a desigualdade ser intensa, a renda
está concentrada no que se chama de extremo da distribuição, ou seja, a
parcela da população brasileira que é mais pobre, cerca de 80%, é altamente
igualitária. A desigualdade passa a crescer quando se inclui os mais  ricos.
Existe uma igualdade muito grande na pobreza ou uma igualdade muito
grande na baixa renda, que é o termo mais exato.

Quais são os caminhos para resolver o problema da pobreza, o
que, por analogia, significa dizer, como se pode melhorar as condições
de vida da população brasileira?
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Pode-se atacar a pobreza através de três mecanismos: uma via é a
do crescimento, fazendo o país crescer e fazendo com que todos
ganhem mais, sem alterar a distribuição de renda. Como há uma
situação de desigualdade, a segunda possibilidade é reduzi-la,
transferindo renda do lado mais rico para o lado mais pobre para reduzir
o nível de pobreza. Uma terceira possibilidade é por população, ou
seja, diminuindo a população e mantendo o mesmo nível de riqueza,
quando automaticamente se amplia a renda per capita.

Vou começar pelo último argumento, o da população, que foi uma
possibilidade bastante discutida nas décadas de 70 e 80 e, atualmente, há
ainda quem utilize o discurso de que o Brasil é pobre porque a população
cresce muito rapidamente. O discurso é de que, por mais que a economia
cresça, ela não consegue acompanhar o crescimento da população e,
portanto, é preciso reduzir as taxas de fecundidade, reduzir o crescimento
populacional e deixar a economia crescer, sem aumentar a pressão
populacional, para se incrementar o PIB per capita. Existe uma versão
mais refinada desse argumento que parte da constatação, que é
absolutamente correta, de que a taxa de fecundidade das pessoas mais
pobres é mais alta do que a das pessoas mais ricas e acaba associando
pobreza ao crescimento populacional dos pobres.

Há uma série de críticas que procuram contestar essa afirmação,
com o argumento de que o Brasil já reduziu radicalmente suas taxas
de crescimento populacional e, mesmo nos grupos de mais baixa renda,
onde elas não são, ainda, tão baixas, estão caminhando rapidamente
para atingir níveis menores. Considero essa discussão improdutiva, pois
a população do país já cresce a taxas razoavelmente baixas e, portanto,
a pressão populacional sobre os índices de pobreza é muito reduzida.
Além do mais, há argumentos que mostram que ter mais população,
às vezes, é algo extremamente positivo, pois significa mais mão-de-
obra, mais força-de-trabalho, mais possibilidades de produzir.

A primeira alternativa da lista é o combate à pobreza pela via do
crescimento. Isso exige taxas de crescimento muito altas, taxas difíceis
de se alcançar, do ponto de vista econômico, em prazos razoáveis.
Com essa estratégia apenas teríamos que esperar muito tempo para
ver a pobreza ser eliminada, mesmo empreendendo um esforço de
crescimento gigantesco.

A explicação está numa aritmética razoavelmente simples.
Se tomarmos uma linha de pobreza no nível de R$74,00 per capita,
verificamos que  aproximadamente 15 milhões de pessoas no Brasil,
devem estar vivendo na indigência, ou seja, com uma renda per capita
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que é menos de metade desses R$74,00, que seria algo como R$37,00.
Então, só para fazermos esses indivíduos deixarem na pobreza,
ultrapassando apenas um centavo para deixar de ser indigentes e virarem
pessoas de baixa renda, teríamos que fazer a economia crescer 100%.
Para a economia crescer 69%, ela tem que crescer a uma taxa estável
de crescimento de 5% ao ano para, após uma década, chegar aos 69%.
E, 69% é uma taxa ambiciosa, uma taxa histórica do Brasil nos bons
tempos, mas impossível de ser atingida em tempos de crise. Chegar a
100% seria um esforço muito maior, e isso apenas para transformar
indigentes em pessoas quase pobres. Assim, com essa aritmética bastante
simples, há estudos mostrando claramente que a viabilidade de resolver
o problema da pobreza no Brasil meramente por crescimento
econômico, pode ser totalmente afastada.

Fiz um gráfico conhecido entre os cientistas sociais como Curva
dos Quantis, mas algumas pessoas o chamam de Parada de Pen. A idéia
foi de um cientista chamado Pen, que estudava a distribuição de renda
na Inglaterra, e imaginou uma parada, um desfile, onde as pessoas que
marchavam tinham a altura correspondente as suas rendas. Praticamente
em todos os países a renda é concentrada e por isso a distribuição de
renda costuma ser tratada como uma distribuição estatística assimétrica.
Nessa parada de Pen, usando as estatísticas da Inglaterra, veríamos, durante
um bom tempo anões marchando; no final da parada, iriam aparecer as
primeiras pessoas de tamanho normal e, nos últimos minutos ou
segundos, quando haveriam pouquíssimas pessoas marchando, estas
seriam gigantes com 22 metros de altura. Retirei os dados da PNAD e
construí essa parada de Pen para o Brasil, observando que, durante horas
ininterruptas, haveria anões marchando e, nos instantes finais, apareceriam
gigantes de altura colossal, pois apenas 3% da população ganha salários
superiores a R$1.000,00 e 59% ganha menos de R$154,00.

Fiz três simulações com objetivo didático, para mostrar como
crescimento afeta pobreza ou como mudanças no nível de igualdade
afetam a pobreza. A primeira simulação é a seguinte: se conseguíssemos
fazer a economia brasileira crescer 5% durante 10 anos, teríamos um de
crescimento total de 62%, em uma década, que é uma taxa de crescimento
alta. Nesse caso, quem ganhava R$3.000,00 passa a ganhar mais
R$1.800,00, e quem ganhava R$30,00 estará ganhando mais R$18,00,
ou seja, todos crescem com um crescimento perfeitamente distribuído.
Isso é generoso porque, historicamente, no Brasil, os crescimentos foram
concentradores, ou seja, vieram acompanhados de concentração de renda
e, com essa primeira simulação generosa, verificamos o que aconteceu
com a pobreza: fiz a economia crescer 5% ao ano, durante dez anos.
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Com o crescimento puro a pobreza diminuiu. Quem tinha renda de
R$74,00 per capita, passou a ter quase R$100,00, e quem tinha renda
de R$10,00 per capita, passou a R$ 20,00. Contudo, apesar da economia
ter crescido gigantescamente, e do nível de pobreza ter sido reduzido de
33% para 18%, continuou ainda um nível alto para um país com a
renda do Brasil.

Na segunda simulação fazemos a economia crescer um pouco
menos, em torno de 59%, só que em vez de fazer quem tinha R$30,00,
ganhar R$30,00 + R$18,00, e quem tinha R$3.000,00, ganhar
R$3.000,00 + R$1.800,00, vamos dar a todos, indistintamente, mais
R$150,00, e verificar o que acontece com a pobreza e com a desigualdade.
O país vai crescer menos do que cresceu na primeira simulação, só que
dessa vez, todos vão receber o mesmo valor. Nessa hipótese, todos vão
melhorar porque vão ganhar mais R$ 150,00. Só que para um pobre,
que ganhava R$10,00, passar a ganhar mais R$150,00, é muito melhor
do que para alguém que ganhava R$3.000,00 passar a ganhar R$3.150,00.
O significado de ganhar mais R$150,00 não é o mesmo para todos, mas
com um volume de crescimento menor do que um crescimento
igualmente distribuído, conseguiríamos eliminar completamente a
pobreza, retirando as pessoas da zona de pobreza, ao passar sua renda de
R$74,00 para mais de R$150,00.

Na terceira simulação, fiz uma hipótese extremamente pessimista,
deixando a economia brasileira completamente estagnada, crescimento
zero, durante dez anos, mas distribuindo renda. Nessa terceira hipótese,
ninguém ficaria perto da linha de pobreza. Com um crescimento
econômico igual a zero, faríamos com que as pessoas ganhassem
R$154,00, tomando o volume correspondente à renda dos 5% mais
ricos, sem torná-los pobres, mas fazendo com que o indivíduo que
estava no estrato dos 99% mais ricos, ficasse na situação dos 95% mais
ricos. Baixaríamos a renda dos 5% mais ricos e, com os recursos
equivalentes ao excesso dessa renda, beneficiaríamos 59% da população.
Não só eliminaríamos a pobreza, retirando todos da linha da pobreza,
como ultrapassaríamos o valor dessa linha. Ninguém estaria recebendo,
per capita, menos de R$154,00; uma família de quatro pessoas não
estaria recebendo menos de R$616,00.

Não estou sugerindo retirar a renda das pessoas e redistribui-la.
Procuro mostrar que temos renda suficiente para eliminar
completamente a pobreza no Brasil, e que temos renda disponível
para resolver boa parte dos problemas sociais. E, mostro que crescimento,
apenas, não é suficiente para resolver o problema da desigualdade no
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Brasil. É preciso passar, necessariamente, pela redução da desigualdade,
pois a desigualdade é o problema fundamental do Brasil.

Há várias causas de desigualdade. Estudos baseados no que se
chama de simulação contrafactual, apontam desigualdades explicáveis
por gênero, (diferença salarial entre homens e mulheres) ou por ramo
de atividade em que as pessoas estão inseridas. O Brasil tem, também,
características fortes de segmentação regional. A região Nordeste é
uma região mais subdesenvolvida e, portanto, sofre com isso, mesmo
tendo indústria. Se reduzíssemos a desigualdade da segmentação
regional, a desigualdade total cairia para 5%. Se reduzíssemos a
desigualdade salarial que existe entre homens e mulheres, que chega,
às vezes, a 30% ou 40%, a depender do tipo de profissão e do setor da
indústria no qual os indivíduos estejam inseridos, a desigualdade cairia
para 5%. Se eliminássemos a desigualdade em razão de diferença na
experiência profissional, a desigualdade total cairia em 5%. Se
eliminássemos os diferenciais educacionais entre as pessoas, ou seja, se
todas as pessoas tivessem o mesmo nível educacional, há estudos que
mostram que a desigualdade cairia em 35% e outros, que chegam a
50%. Essa variação depende da metodologia utilizada. Quero mostrar,
com isso, que desigualdade no Brasil está extremamente relacionada
com o diferencial educacional.

Se eliminássemos os diferenciais por raça, no Brasil, o que não
significa discriminação racial, as desigualdades totais seriam reduzidas
em apenas 2%. Com relação ao diferencial por raça, que é de 2%,
quando se observam as estatísticas sociais, vê-se claramente que os
negros, na população brasileira, estão em situação pior do que os
brancos. Calcular o IDH, por exemplo, da população negra mostra o
Brasil como um país abaixo de quase todos os países africanos.

Esse diferencial por raça de apenas 2% se explica em função da
discriminação muito forte existente no sistema educacional e que é
mais fraca no mercado de trabalho. Existe um estudo que mostra que as
taxas de entrada das crianças negras, nas idades iniciais, nas escolas, são
mais altas. Isso ocorre, segundo esse estudo, porque os pais de crianças
negras sabem que a vida para os seus filhos negros vai ser mais difícil,
mais dura, e que a educação é o diferencial capaz de contornar parte
desse problema. Só que o desempenho educacional dos negros é muito
pior e a evasão, por várias razões, é muito maior. Eles moram em regiões
menos favorecidas, têm que freqüentar as escolas piores e desistem de
estudar. Há, no sistema de ensino, um mecanismo de segregação que
acaba formando uma população negra com baixo nível educacional.
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Se considerarmos um trabalhador negro e um trabalhador branco
que têm o mesmo nível educacional, a diferença salarial entre eles não
vai ser grande. Talvez seja maior nos grupos de renda mais alta, para
ocupar cargos de lideranças, onde o mecanismo de discriminação têm
mais força. Mas nos setores como o da construção civil, onde esse
mecanismo de discriminação não deve agir com tanta força do ponto
de vista salarial, ele vai agir do ponto de vista de regras sociais.
Se considerarmos um trabalhador negro e um trabalhador branco
analfabetos, os salários deles vão ser próximos (o argumento é válido
tanto para negros quanto para mulheres) só que tem muito mais negro
analfabeto do que branco, pela discriminação no sistema educacional.
As mulheres, inclusive, têm nível educacional muito mais alto do que
os homens, no Brasil. Essa decomposição, contudo, não é assim tão
simples. Não se pode ler diferencial por raça traduzido como
discriminação racial, nem se pode ler diferencial por sexo traduzido
como discriminação por gênero. Pode-se contornar e superar o
diferencial salarial por ser mulher, tendo mais educação, e este diferencial
salarial entre homens e mulheres vem diminuindo ao longo do tempo,
porque os homens estão sendo discriminados no sistema educacional.
Os meninos têm mais repetência e, por isso, são retirados da escola para
trabalhar. Essa discriminação contra os meninos no sistema de ensino
está fazendo com que o diferencial salarial médio, entre homens e
mulheres caia, porque as mulheres estão mais educadas que os homens.

O que é importante ressaltar é que educação explica as diferenças
salariais totais que existem entre as pessoas e, por isso vai ser o grande
trunfo para combater a desigualdade. Se educação reduz a desigualdade
e se reduzir a desigualdade significa combater a pobreza, logo o
problema da pobreza deve estar relacionado à educação.

Já que tudo aponta para a educação como a grande solução, é
preciso fazer um estudo sobre a viabilidade da educação como solução
para a desigualdade e, portanto, como solução para a pobreza, num
período razoável de tempo. Esse estudo consiste em utilizar o que
chamamos de modelo do fluxo educacional, que consiste em verificar
quanto tempo um aluno leva para sair da escola com sua educação
completada e, após quantos anos de estudo, esse mesmo aluno consegue
terminar seus estudos. Em seguida, verificamos qual é o salário que as
pessoas recebem com determinado nível educacional para ver o que
aconteceria com a pobreza. Este tipo de estudo apresenta alguns
problemas. O primeiro problema é saber como funcionar ia o
mecanismo de redução da desigualdade via educação.
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Escrevi um artigo fazendo uma projeção da população analfabeta
no Brasil, com uma hipótese bastante generosa que consiste em eliminar
totalmente o analfabetismo das crianças; o Brasil vai parar de produzir
analfabetos, ainda que continue tendo os adultos e idosos analfabetos
que já tinha. É uma hipótese generosa, porque sabemos que o país
continua produzindo crianças analfabetas num ritmo bastante alto,
mas mesmo assim, nessa projeção, a produção de crianças analfabetas
seria igual a zero.

Ainda assim, para alcançarmos o Paraguai em termos de
analfabetismo, iríamos levar mais ou menos uns 15 anos. Para alcançar
a Argentina, que é bem melhor que o Brasil, mas também está longe
de ser um ideal educacional, levaríamos, mais ou menos, 20 anos.

Começando desde cedo, a educar uma criança, na idade adulta
ela terá uma chance maior de competir no mercado de trabalho.
A primeira reação é a de que educação tende, teoricamente pelo menos,
a aumentar a mobilidade social ou a mobilidade de circulação, ou seja,
com educação as pessoas começam a poder trocar de posição.

Hoje, existe um limite grave na mobilidade social brasileira. Como
as pessoas não têm educação elas não podem ocupar postos de trabalho
mais elevados. Mas se todos tivesse muita educação, teríamos pessoas
competindo nas mesmas condições de igualdade. Hipoteticamente,
tendo mão-de-obra mais qualificada, os salários vão cair. Havendo,
por exemplo, uma competição alta de engenheiros por uma vaga, isso
faria com que os indivíduos aceitassem trabalhar com um salário menor,
e os salários das pessoas com nível educacional mais alto tenderiam a
cair. Esta é uma hipótese teórica, mas existem algumas evidências
empíricas de que essa hipótese pode acontecer.

A primeira providência para reduzir a desigualdade é, então, aumentar
a capacidade de competição das pessoas e a qualificação profissional para
o mercado de trabalho. Com mais pessoas com nível educacional alto, os
salários globais das pessoas mais qualificadas cairiam. Obviamente, isso
traria uma redução automática da desigualdade. Talvez não seja assim tão
automática porque se teria que estudar a distribuição funcional dessa
renda e quem se apropriaria desse salário.

Se a mobilidade aumenta, as empresas teriam mão-de-obra
qualificada a preços mais baixos, podendo aumentar o nível tecnológico
da produção. Se, em tese, aumentamos o nível tecnológico, teríamos
mais vagas para pessoas educadas. Em resumo, as pessoas conseguiriam
empregos mais qualificados, não ganhando tanto quanto ganhariam
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hoje tendo nível superior, mas ganhado mais do que se fossem
analfabetas. A lógica é mais ou menos essa.

O problema é que esse é um modelo absolutamente teórico, que
pode estar mal fundamentado em alguns pontos. O primeiro ponto é
que a estrutura de produção pode ser inflexível e não ser capaz de
incorporar a mão-de-obra qualificada. Existe um francês que diz o
seguinte: se você educar muito a população do seu país você terá uma
massa de desempregados educados, transformando engenheiro em caixa
de banco ou fazendo serviço de limpeza! É preciso que haja uma
adaptação da estrutura de produção e isso vai levar algum tempo.
Isso conduz ao argumento de que a estrutura da sociedade brasileira é
fixa e, desse modo, não adiantaria investir em educação.

Alguns estudos entretanto, vêm mostrando que a estrutura de
produção brasileira é suficientemente flexível para suportar mão-de-
obra mais qualificada, numa taxa razoável de qualificação. Mesmo que
se consiga aumentar a eficiência do sistema educacional e a qualificação
profissional da força-de-trabalho, as indústrias teriam capacidade para
absorver essa força-de-trabalho e a economia seria capaz de incorporar
essa mão-de-obra qualificada num prazo relativamente curto.

O segundo problema, mais preocupante, é a possibilidade de a
sociedade brasileira não ser meritocrática, ou seja, de a sensibilidade
salarial, na verdade, não ser à educação. Pode ser que educação não
seja a causa dos bons salários e que seja, simplesmente, um sintoma
dessa causa. Há quem considere que a sociedade brasileira não é
meritocrática e, portanto, não adiantaria investir na educação.

Na verdade existe um grau razoável de imobilidade na estrutura
social e, coincidentemente, as pessoas que vão ocupar os melhores
postos são, também, pessoas que vão se legitimar socialmente, por seu
nível educacional mais alto. E isso parece ter algum fundamento.
Os estudos sobre mobilidade social no Brasil mostram que essa
mobilidade é muito alta, e que as pessoas transitam muito entre grupos
sociais, só que é uma mobilidade do tipo curto.

Para as pessoas que têm renda abaixo de R$3.000,00, ter um ano
a mais de educação faz muita diferença para sua renda. Se fizermos
uma regressão dos salários vamos descobrir quanto um ano a mais de
estudo influencia nessa renda. Verificamos que educação determina
bem os salários dos pobres, mas não acontece o mesmo com os salários
dos ricos. Se educação determinasse bem os salários dos ricos, a
sociedade brasileira seria altamente meritocrática.
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Se ela não determina bem os salários dos ricos, pode ser que:
a. os salários dos ricos sejam determinados por algo que não

vemos que poderíamos chamar de características não observáveis, tais
como ser mais esperto, ser mais trabalhador, considerando-se o mesmo
nível educacional.

b. fora dessa hipótese existe outro aspecto que está por trás da
determinação dos salários, que e relaciona com uma inflexibilidade na
estrutura social, mas que não tem nada a ver com meritocracia. Em
outras palavras, não adianta você se educar para ser rico pois, para ser
rico, é preciso possuir outras características. Desse modo, educação
não explicaria a diferença de renda entre pessoas ricas. Acima de
R$3.000,00 a educação não faz mais diferença. Isso pode ser um
sintoma de que, para estratos mais altos de renda a sociedade, talvez ela
não seja sensível a meritocracia educacional. Quero dizer que, para
um indivíduo chegar a ganhar acima de R$3.000,00, em primeiro
lugar, existem características não observáveis, mas há, também, a questão
da imobilidade na estrutura social em relação a mérito, ou seja, nasceu
filho de rico, é rico, independentemente do mérito educacional.

Existe uma possibilidade forte de não haver meritocracia em
alguma parte da sociedade brasileira, especialmente nos estratos mais
altos de renda. A mobilidade de renda é altíssima nos estratos baixos,
mas para os estratos altos ela é baixíssima. É possível que você tenha
que nascer filho do dono da empresa para ser rico, também, e que filho
de pobre será pobre, embora inteligente. Contudo, o que as estatísticas
mostram é que filho de pobre, pode nascer pobre, pode nascer ganhando
R$100,00, mas se ele tiver educação pode chegar a ganhar R$3.000,00.
Mas a regra geral é de que há imobilidade social, mas com educação
pode-se superar essa imobilidade, mesmo tendo quem considere que,
para alguém ficar rico no Brasil, tem que ter uma grande idéia ou
herdar uma fortuna; não dá para ficar rico apenas trabalhando.

O terceiro problema é que a educação de massa pode ser inviável
a curto prazo. Educação de massa significa educar a todos, toda a
população ou, pelo menos, toda a força-de-trabalho. Nesse ponto, volto
à questão inicial: a educação é uma solução de curto prazo para a
desigualdade? Acho que não. Acho que basear a solução das
desigualdades no Brasil, meramente na ênfase educacional, é infrutífero
no curto prazo, por uma razão muito simples.

Observando-se a pirâmide educacional brasileira, verifica-se que
a maior parte da população com idades baixas tem escolaridade
baixíssima. A massa está no segundo grau, pois até 14 anos, pelo menos,
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muitos estão, ainda, no início do sistema educacional pois, no Brasil,
considera-se ensino básico até 18 anos. As pessoas não concluem o
ensino primário com 14 anos, mas o concluem, em média, com 18
anos. Até 24 anos as pessoas têm baixo nível educacional. Depois dos
24 anos, a chance dessas pessoas aumentarem o nível educacional é
muito pequena. Poucas conseguem e, além do mais, é difícil educar
adultos, por razões óbvias, pois o indivíduo tem que trabalhar, tem
filhos para cuidar, entre outras atividades. Com isso, uma grande
parte da população, ao longo do tempo, que não vai ter nível
educacional alto, ficando, muitas pessoas com baixo nível
educacional, até ficarem bem velhas. Educação é bom para resolver
desigualdade, mas tem um problema que é o tempo que leva para se
conseguir os resultados. Nem por isso, contudo, se deve abandonar a
idéia de educar.
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Antes de iniciar esta palestra é importante ressaltar que o que
vou apresentar representa única e exclusivamente minha opinião
pessoal e, sob hipótese alguma, é a opinião do governo ou a opinião
do IPEA. Sinto-me forçado a reafirmar essa posição, todas as vezes
que falo ou escrevo sobre esses assuntos. O IPEA é uma instituição
vinculada à antiga Secretaria de Planejamento, hoje Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, mas é uma organização técnica,
sempre foi uma organização técnica, tem um caráter técnico e sempre
teve as suas próprias opiniões. Desse modo, não represento a opinião
do governo, mas falo em meu nome e dentro de uma perspectiva
técnica. Sei, também, que vou levantar pontos no mínimo fortes,
com os quais espero que discordem profundamente para que, com
isso, motivemos uma discussão, se possível, saindo do campo
ideológico e ficando, muito mais, no terreno da lógica.

Aproveitando um fato atual, decorrente da campanha presidencial
nos Estados Unidos, começo a apresentação não falando de seguridade
social no Brasil, mas de seguridade social dos Estados Unidos, a partir
de pesquisas que mostram o que está acontecendo com a seguridade
social americana. Neste ponto, gostaria de fazer uma distinção de
nomenclatura, entre seguridade social e previdência social. Seguridade
é um conjunto que envolve previdência, ou seguro social, assistência e
saúde. Como pretendo falar hoje, essencialmente, de previdência, cabe
definir esses três componentes.

A primeira das definições é a de seguro social como sendo um
sistema que se propõe a repor a renda do trabalho de um indivíduo ou
dos seus dependentes, caso aconteça a esse indivíduo um desses dois
eventos imprevisíveis: doença ou morte prematura; ou um outro
previsível: perda da capacidade laborativa por idade avançada. É um
conceito contratual no sentido de que o indivíduo contribuiu, logo
merece receber os benefícios dessa contribuição. Pode haver algum
tipo de redistribuição em termos de benefícios mínimos, mas a essência
do seguro social é repor a renda do trabalho que cessou.

Já a assistência social, um outro componente desse conjunto que
é a seguridade, tem uma lógica completamente diferente, uma lógica
marxista: de todos conforme as suas possibilidades, a cada um conforme
as suas necessidades. Significa, então, dotar de renda alguém que não
tem a capacidade de geração dessa renda.

Em terceiro lugar, tem o componente saúde, sobre o qual se
desenvolvem, em geral, as ações preventivas e curativas aos agravos
da saúde.
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Na Constituição brasileira, esses três componentes encontram-se
englobados sob um único sistema, que é o da seguridade, com um
orçamento único que seria o orçamento da seguridade social, mas essa
tríade tem gerado, normalmente, muita confusão no entendimento desses
três conceitos. Concordo com o conceito de seguridade social, que é
um conceito moderno que integra todos esses componentes, mas não
concordo com a questão do orçamento único e explico essa discordância
a partir da característica dicotômica que tem a sociedade brasileira.

Há um lado dessa sociedade, protegida pela legislação social e
há um outro lado, onde vale a lei do mais forte. Esse lado da sociedade,
onde vale a lei do mais forte, está se tornando cada vez maior, e o
lado formal da economia e da sociedade brasileira está, cada vez, se
reduzindo mais.

Passando para a questão do orçamento, se penso em seguro social,
o meu objetivo é repor uma renda do trabalho, falando na população
assalariada. Essa população deve pagar um prêmio de seguro que seja
suficiente para repor a sua renda futura. O prêmio é calculado sobre
aquilo que tem correlação com a indenização, logo existe uma relação
contributiva, onde o valor do benefício está vinculado ao valor do salário.
Por essa razão, o prêmio, por razões lógicas, é calculado sobre o salário.
A lógica desse raciocínio, então, é a seguinte: estamos fazendo um seguro
sobre o salário e assim, definimos uma alíquota sobre o salário.

Vamos, então, para a segunda etapa. Se quero redistribuir renda
na sociedade, será que devo, para isso, cobrar um imposto sobre salários?
Não faria sentido. Isso quer dizer que vou utilizar um dos fatores de
produção, os salários, e, com a renda dos salários, vou fazer uma
distribuição de renda, em uma sociedade.

É realmente curioso! Se quero fazer a redistribuição de renda,
tenho que fazer um sistema que tribute a sociedade como um todo,
em todos os seus fatores de produção, para que, com esse fundo de
recurso, possa proceder à essa redistribuição. Caso contrário, o que
eventualmente estaria fazendo, seria redistribuição entre assalariados,
dentro de um mesmo fator de produção, e isso é a coisa mais cruel
que se pode fazer. É o mesmo que criar um imposto regressivo sobre
o salário para fazer uma redistribuição.

Desse modo, se se pretende fazer um sistema de seguridade social,
não se deve misturar, orçamentariamente, as duas coisas. Se temos um
sistema que é contributivo e, enquanto contributivo, esse sistema tem
que ser auto-suficiente, para se fazer redistribuição de renda, deve-se
buscar uma forma de redistribuição não com recurso do trabalhador,
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mas com recursos gerais da União. No momento em que se coloca,
na prática, as duas coisas juntas, - sobretudo porque cobrar imposto
sobre o salário é muito fácil, pois o trabalhador é passivo e não consegue
esconder salário, - se está condenando o assalariado a pagar, utilizando-
se de um princípio da comodidade tributária.

Esse processo remonta a uma luta política, a uma luta absurda no
Ministério da Saúde, que não tem relação com a previdência.
O Ministério da Saúde sempre olhava os recursos da previdência como
sendo recursos que pudessem ser, orçamentariamente, alocados à saúde.
Só que esses são recursos que dever iam estar lastreando as
aposentadorias dos trabalhadores e essa alocação de recursos para a
saúde tem que ser definida pelo congresso na discussão do orçamento.
Não cabe retirar o dinheiro das aposentadorias para custear a saúde
batizando-o orçamento da seguridade.

É nisso que reside o grande engano e acho que ainda não se
percebeu que, por trás dessa questão, há uma história política. Seguro
social, assistência e saúde são três funções complementares, mas não se
pode confundi-las, nem fazê-las disputar pela mesma partilha dos
recursos. Na realidade, seguro social e assistência social são quase
antípodas, quer dizer, são quase antagônicos, no seguinte sentido: se
tirarmos dinheiro do seguro social para redistribuir, provavelmente
estaremos lesando um contrato securitário, ou seja, alguém vai receber
menos do que pagou ou alguém vai receber mais do que pagou.
Já assistência social é o contrário, é feita para redistribuir.

A partir dessa uniformização de conceitos, pretendo tratar aqui,
substancialmente, de previdência e não de seguridade. Vou enfocar
previdência, como um sistema de aposentadorias e pensões para um
universo de contribuintes.

Voltando à questão da previdência norte americana, que gerou
forte discussão durante a eleição presidencial, há uma pesquisa que
mostra que os jovens americanos, hoje, acreditam muito mais que
existe disco voador do que no fato de que existirá um seguro social
quando ele chegar em idade de se aposentar. As estatísticas tendem a
mostrar que o sistema está falido pois, apesar de acumular de 1984 a
2021 um excesso de recursos, um superávit de cerca de três e meio
trilhões de dólares - e a discussão atual, nos Estados Unidos, é de
como aplicar todo esse recurso - mostram, também, que esse sistema
está acumulando gastos que o levarão a entrar "em crise" em 2032,
segundo a projeção mais pessimista, que é a última projeção de 1998.
A projeção que foi feita, por exemplo, em 1983, previa uma "crise" no
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sistema em 62 anos, significando que suas reservas acabariam em 2062.
Parece estranho se pensar que um sistema como esse não seria
alimentado suficientemente durante esses anos, ao ponto de gerar uma
crise. No meu entender, esse sistema, provavelmente, dentro da geração
desses indivíduos, tem uma sobra de caixa enorme.

Mostro essas estatísticas com o objetivo de evidenciar o grau de
desinformação que reina sobre essa matéria no Brasil. De forma muito
simplificada, nosso sistema brasileiro tem dois grandes componentes:
um sistema que serve à grande massa da população que, em geral, é
um regime geral de previdência social; e um o outro regime, que é o
regime do funcionalismo público, que serve aos funcionários públicos,
civis e militares, dos três poderes, das três esferas de governo. Na realidade
há um sistema único, que atende a maioria dos brasileiros e há centenas
de sistemas, espalhados pelo país, que atendem a clientelas específicas
do funcionalismo público.

Começo discutindo o sistema geral, chamado regime geral de
previdência social, o INSS, ou o antigo INPS. O sistema do INSS
remonta a 1923 e começou como regime de acumulação. Eram caixas
antigas que acumulavam e capitalizavam os recursos, mas como o
governo não pode ver recurso acumulado, sempre encontra um "uso
social" para gastá-lo, do mesmo modo como usa os fundos de pensão:
o discurso é exatamente o mesmo. Analisando a literatura econômica
antiga, chega-se à conclusão de que o discurso não mudou e, com
isso, acabaram-se as reservas dos antigos institutos.

Recaímos, então, no chamado regime de repartição, que é um
regime muito simples, onde os ativos de hoje contribuem para os
inativos de hoje, na esperança de que, no futuro, quando se tornarem
inativos, outros possam e queiram contribuir para sua aposentadoria.
É um regime imediatista que não cria lastro.

Esse sistema pode ser encontrado na literatura, às vezes, com o
nome de solidariedade intergeracional ou solidariedade entre gerações.
Mas, num pacto intergeracional, os atuais ativos estão fazendo um
pacto com alguém que ainda não nasceu, que não fez esse pacto, nem
participou dessa mesa de negociação. Esse pacto intergeracional é o
regime de repartição.

No início desse pacto haviam muitos contribuindo e ninguém
aposentado. Era uma situação muito confortável, de um sistema que
começa a funcionar em 1923. Por volta de 1940, tinha-se 31
contribuintes para cada aposentado e isso significava uma alíquota
pequena para cada um que contribuía.
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Na medida em que o tempo vai passando, essa relação se deteriora
violentamente e com uma velocidade enorme, e essa relação de 31
contribuintes para cada beneficiário, dois ou três anos depois, passa a ser
de 22 contribuintes para cada beneficiário. Na década de 80 chega a 2,8
contribuintes para cada beneficiário; no início dos anos 90 tínhamos
dois para um e, hoje, temos 1,7 contribuintes para um beneficiário.
No ano 2000 esta relação pode chegar a ser de um para um. Fazendo
um exercício teórico, vamos supor que o valor do benefício seja igual
ao valor da contribuição média, o valor do salário médio. Nesse caso, o
benefício iria repor exatamente o salário. Qual seria a alíquota se temos
um para um, ou seja, um contribuinte para cada beneficiário? Cem por
cento, evidentemente, mas como ninguém vai pagar cem por cento,
uma relação como essa não poderá acontecer.

Olhando esse mesmo dado no sistema americano, que não é de
repartição, mas de acumulação, em 1982, com base numa projeção
de 75 anos, o governo começou a adotar medidas preventivas, e com
isso está gerando esse superávit imenso! Para o sistema americano
chegar a uma relação de contribuinte por beneficiário como a nossa,
segundo a projeção, isso somente aconteceria em 2075, ou seja, daqui
a setenta e cinco anos, e já há, nos Estados Unidos, todo esse pânico
de que o sistema está falido! Nós, brasileiros, somos muito descansados,
para não dizer imprudentes, porque uma situação como essa não se
resolve rapidamente.

Mas qual a razão para o Brasil estar com essa relação de previdência,
assim, tão deteriorada, de 1,7 contribuintes para cada beneficiário?
Apesar de normalmente não utilizar comparação internacional, preparei
uma tabela que me parece ilustrativa com alguns países como Áustria,
Estados Unidos, Japão, Suíça e Uruguai, verificamos que a Áustria
tem a mesma relação de 1,7 contribuintes para cada beneficiário como
no Brasil. Os Estados Unidos, o país cujo sistema se considera que está
falido, tem 3,4 contribuintes para cada beneficiário; o Japão tem 4,6 e
a Suíça, tem 2,4.

A surpresa aqui é a seguinte: a Áustria realmente tem uma relação
previdenciária muito deteriorada, de 1,7 para um, mas tem uma
população velha, com 15% da população acima de setenta e cinco
anos, quer dizer uma população estritamente velha. Os Estados Unidos
tem uma população relativamente mais velha, 12,3%, o Japão 11,9%, a
Suíça 14,9%. E o Brasil? Nós temos 4,4% de população idosa, apesar
de esse argumento de que o Brasil é um país velho ser muito utilizado,
o que não é verdade. O Brasil é um país super jovem, mas envelhecendo



46

C
a

d
e

rn
o

s 
Fl

e
m

 I
I 

- 
Po

lít
ic

a
s 

So
c

ia
is

muito rapidamente, pois os brasileiros resolveram não ter mais filhos.
Somos, ainda, um país muito jovem, mas já estamos mal em termos de
finanças previdenciárias, e há um fenômeno inexorável que é o
envelhecimento dessa população, o que significa que a situação atual
vai se tornar muito pior no futuro.

O Uruguai tem uma relação muito mais confortável, mesmo tendo,
proporcionalmente, três vezes mais velhos que o Brasil. Com seus três
milhões de habitantes, mas com apenas um milhão e meio vivendo no
país, pois um milhão e meio dos mais jovens e mais qualificados migraram
por falta de emprego deixando, no país, os velhos, mesmo assim, a situação
do Uruguai não está tão ruim.

O sistema previdenciário brasileiro sempre pagou pontualmente
as contribuições, as prestações de benefícios para todos. Como entender,
agora, que esse sistema não tem como continuar funcionando? Como
são feitos os atuais pagamentos?

São dois os caminhos utilizados. Inicialmente, cabe relembrar que
o Brasil foi campeão de fazer inflação e esse foi o primeiro instrumento
para manter o sistema previdenciário funcionando. Quando não se quer
resolver o problema se resolve fazendo inflação, que é a melhor maneira
de escamotear o conflito distributivo. Nesse ponto, é bom recordar as
taxas mensais de inflação do país, que chegaram a 80% ao mês. Esse
mecanismo atua na previdência de uma forma muito cruel e muito
eficaz no sentido de baixar os gastos, que é a seguinte: primeiro calcula-
se o benefício do indivíduo, com base nas trinta e seis últimas
contribuições, sem corrigir as doze últimas; em seguida, tira-se a média
das trinta e seis últimas contribuições, só que as doze mais recentes,
próximas das aposentadorias, não eram corrigidas monetariamente e aí
o indivíduo já tinha a primeira perda. Quando se tratava de invalidez, o
benefício era calculado com base nas doze últimas contribuições, sem
correção, lesando o beneficiário logo na partida. Mais adiante, a cada
reajuste o beneficiário era novamente lesado, sendo que essas reduções
podiam ser da ordem de 30%, 40%, 50%. Quando a Constituição de
1988 é promulgada, cerca de 90% dos benefícios haviam sido absorvidos
pelo piso, pelo próprio salário mínimo, de tão deprimidos que foram,
durante certo tempo. Desse modo, a inflação é a primeira receita e foi
largamente utilizada para fazer esse "equilíbrio" do sistema.

Um segundo mecanismo para buscar o equilíbrio, num regime
de repartição, quando a relação de contribuintes por previdenciários
cai, é o ajuste do sistema pelo aumento da alíquota de contribuição.
No início desse sistema, quando a alíquota de contribuição do
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empregador era baixa, cerca de 3%, não havia problema. Hoje, a alíquota
de contribuição do empregador é de 22%, ou seja, foi multiplicada
por sete, durante esse período. As contribuições patronais são a forma
de o governo obter recursos para o sistema, sem ônus aparente para o
contribuinte pois são "invisíveis" para a população. No entanto, estão
presentes em todos os preços de bens e serviços que se consome no
setor formal urbano. O trabalhador, também, saiu de uma contribuição
de 3% e foi para 8% ou até 11% dependendo da faixa salarial.

Em resumo, a previdência social custa, simplesmente 22% pagos
pelo patrão, e em média, 10% pagos pelo trabalhador, ou seja, 32% da
folha de pagamento. Só em Portugal se tem um percentual tão alto
quanto esse. Nos Estados Unidos o percentual é de 12,5%, na Alemanha,
de 19,5%. Somando-se a esses 32%, a alíquota de 8% do FGTS,
chegamos a 40% de desconto sobre a folha de pagamento, o que
representa um custo altíssimo para a mão-de-obra formal e constrange
sensivelmente o mercado formal da economia, que já não cresce há
muitos anos e apresenta uma tendência gigantesca a minguar.

Quero, com isso, mostrar que esses dois caminhos do passado
estão fechados. Voltar a fazer inflação ou confiscar a renda dos inativos
não é uma forma muito correta para se resolver esse conflito. A segunda
fórmula, que é a de aumentar a alíquota de contribuição nominal, faz
com que as pessoas não paguem, aumentando a evasão de forma
proporcionalmente maior ao aumento da alíquota. Na medida em
que se vai aumentando a alíquota de contribuição, a arrecadação é
cada vez menor. Quando a alíquota é zero por cento, a arrecadação é
zero e quando a alíquota é cem por cento, a arrecadação também é
zero, porque a evasão é cem por cento, pois ninguém vai pagar cem
por cento de coisa alguma. Qualquer tentativa de aumentar a carga
tributária, simplesmente faz com que, na realidade, essa carga tributária
não se expanda, apesar dos aumentos da alíquota nominal.

Há um outro problema com esse sistema, que é a questão de teto
de contribuições em salários mínimos. De julho de 1940 até 1999,
esse teto já esteve entre um e vinte salários mínimos. É um jogo que
não tem regra, que transforma a solidariedade intergeracional em
casuísmo, ou seja, as regras são mudadas conforme for necessário.

Posso qualificar as causas que determinam essa situação da seguinte
forma. A primeira causa reside em fatores de natureza conjuntural.
Observando o comportamento do mercado de trabalho e o processo
de informalização desse mercado, percebemos que os trabalhadores
por conta própria mais aqueles sem carteira assinada, juntos, atingem
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um nível muito baixo de contribuição da previdência. Isso mostra que
esse mercado de trabalho está se terceirizando, está se informalizando
e que, consequentemente, está mudando a conjuntura.

Em 1990 tínhamos em torno de 60% da força de trabalho no
mercado formal. Esse patamar passa para 50% em menos de dez anos, e
a tendência óbvia é de prosseguir, em ritmo cada vez mais acelerado,
com uma progressiva erosão da base fiscal. Essa situação faz uma grande
diferença, pois desemprego aberto faz diferença. De um lado, vai minar
as bases de arrecadação da previdência; do outro lado, as demandas, por
exemplo, por aposentadorias por invalidez, são muito maiores, quando
o desemprego aumenta. A aposentadoria por invalidez, por exemplo, no
Brasil, é utilizada como seguro desemprego, por pessoas que não se
qualificam para receber este seguro desemprego. Olhando pelo aspecto
da política social, há um lado positivo nesse fenômeno, pois o INSS
aposenta, por invalidez, muitas pessoas que, de outra forma, não teriam,
outra maneira de sobreviver, mas, do ponto de vista conjuntural, há um
custo alto que vai onerar o sistema.

O segundo ponto são as fraudes da previdência e os devedores
que criaram uma dívida, na sua maioria, politicamente incobrável.
Um outro aspecto, que tem um componente mais ideológico, é o fato
de que tudo nesse país é fruto de um Estado autoritário, e a origem de
muitos problemas está, justamente, no fato de que o poder nunca foi
da população; quando se fala em devolver algumas das decisões para o
próprio trabalhador, isso é visto como algo cruel.

Passando rapidamente, antes de concluir, para o sistema do
funcionalismo público que se coloca, hoje, como um problema, ele
não é, na realidade, um problema tão grande quanto o governo
insiste em apresentar. O governo está usando uma parte das
evidências empíricas para lastrear um discurso político que, sob a
minha ótica, é completamente equivocado, que é o de estigmatizar
uma determinada categoria profissional. Essa é uma estratégia política
já conhecida há muitos anos. Quando se quer resolver um problema,
lança-se a culpa sobre determinado grupo, pois é uma forma muito
fácil de desviar a opinião pública das reais funções do governo,
enquanto o resto dos problemas continuam em curso. Já foi utilizada
durante o nazismo, por exemplo, onde o judeu era o culpado pela
desgraça da Alemanha. Nesses termos, o satanás, no momento, é o
funcionário público. Há muita coisa nesse sistema de previdência
do funcionalismo público que precisa ser corrigida, mas certas
definições atuais estão totalmente equivocadas.
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No meu entender, a previdência tem que ser autônoma e deve
estar fora do ente governamental, como ocorre em muitos países.
Na Alemanha, por exemplo, ela é administrada diretamente por
trabalhadores, empregados do governo. Estamos falando, aqui, de
previdência, de repor o salário em caso de morte, invalidez ou velhice,
não de assistência e de sua função redistributiva. Previdência não é um
fato econômico em que há uma imperfeição de mercado e onde se
precisa de uma intervenção direta do Estado. O Estado deve estabelecer
as normas, deve ter acesso, mas não deve administrar.



O processo de
reforma econômica
na América Latina
Novas exigências ao diálogo
político de ordenamento

Dieter Benecke*
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Desde o final dos anos 80, a América Latina viveu uma trajetória
de reformas econômicas que foi determinada, essencialmente, por
concepções políticas de processo, e não por concepções políticas de
ordenamento. É imprescindível, para a compreensão dessa palestra, que
se defina os conceitos de política de ordenamento e política de processo,
conhecidos e discutidos pela sociedade alemã, mas que não têm uma
equivalência em português. A política de ordenamento é a formulação
mais geral das bases e das premissas de uma política que se pretende
implementar. Nela se exprimem valores morais que dão substância à
formulação da política; é o corpo estrutural de uma política. A política
de processo diz respeito às formas através das quais se vai implementar
as grandes linhas esboçadas na política de ordenamento.

Na verdade, elementos liberais ou neo-liberais foram empregados
na formulação da política econômica, como a privatização, a abertura
do comércio exterior, o redimensionamento da administração pública.
Isso aconteceu, sobretudo, com o intuito de alcançar as metas da política
de processo, como a queda do índice de inflação, o equilíbrio do
orçamento público, a redução do déficit no balanço de pagamentos;
mas isso não deve ser visto como um fator negativo, pois medidas
políticas de processo são necessárias, mas não suficientes para definir
um sistema. É pré-requisito fundamental da Economia Social de
Mercado, a existência de um ordenamento econômico dentro do qual
a política econômica é um sub-sistema que deve ser compatível com a
ordem democrática e corresponder aos princípios éticos e políticos da
sociedade. Uma determinação política de ordenamento manifesta-se,
também, nas metas e meios do processo de reforma que pode ser
reduzida ao lema "menos Estado, mais iniciativa privada".

A falta de uma concepção consistente de política de ordenamento
expressa-se, sem dúvida, em medida crescente, porque os déficits político-
sociais, após a primeira onda de liberalizações, tornam-se, agora, cada
vez mais nítidos. A divisão da sociedade em ricos e pobres, instruídos e
incultos, profissionalmente qualificados e sem qualificação, informados
e ignorantes, bem-assegurados (cada vez mais no âmbito privado) e
não-assegurados, tem se acentuado e manifesta-se em problemas junto
ao mercado de trabalho, na política social e na política educacional.

Esse processo intensificou-se através da globalização, que aumenta
a vantagem competitiva dos ricos, instruídos, qualificados, assegurados
e prejudica, progressivamente, os desfavorecidos. Ao mesmo tempo, a
globalização dificultou o debate sobre a construção nacional de uma
política de ordenamento, visto que a pressão externa, supostamente,
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reduz o espaço da política econômica ao nível nacional ou regional.
Como pode ser mantida ou mesmo desenvolvida, por exemplo, uma
seguridade social, se os seus custos tornam-se uma desvantagem
competitiva que reduz, ainda mais, o espaço da política social ou a
manutenção do emprego?

De fato, a arte da configuração de um ordenamento econômico
funcional torna-se mais difícil na medida em que as economias estão
internacionalmente entrelaçadas. Crescimento e justiça social, emprego
e estabilidade de preços, responsabilidade individual e solidariedade,
motivação e subsidiariedade, propriedade privada e compromisso social,
competição e intervenção do Estado, são elementos que devem estar
associados de maneira eficaz, e uma política de educação - em geral
ou no âmbito profissional - tem uma posição chave no estabelecimento
da igualdade de oportunidades.

Encontrar um equilíbrio entre iniciativa privada, solidariedade e
subsidiariedade, que são pilares da Economia Social de Mercado,
representa o verdadeiro e permanente desafio para o delineamento de
uma política de ordenamento, e a ação pública deve oscilar entre eles,
de acordo com as necessidades da sociedade e o momento histórico.
A subsidiariedade pressupõe que as tarefas que podem ser resolvidas
nos planos onde surgem, próximos aos indivíduos, devem ser assumidas
localmente, e não delegadas a instâncias superiores. A solidariedade
está construída sobre o princípio de que as ações de ajuda aos indivíduos
necessitados são responsabilidade do Estado e da sociedade; mais do
que isso, ao Estado e à sociedade cabem garantir uma melhor
distribuição de renda e de oportunidades às das camadas mais carentes.

Antes de avançar na discussão das novas exigências ao diálogo
político de ordenamento, cabe assinalar alguns resultados do atual
processo de reforma econômica  na América Latina.

O ano de 1999 não foi bom para a América Latina. Pelo segundo
ano consecutivo, fatores externos como as crises na Ásia e na Rússia, a
escassez de créditos provenientes dos países industrializados, bem como
os baixos preços do petróleo e de outras matérias-primas tiveram
influência exógena sobre o desenvolvimento econômico e presentearam
os países da região, segundo dados da Cepal, com um "crescimento
zero". Dessa forma, o índice de crescimento do PIB regrediu de 5,4%
no ano de 1997, para 2,1% no ano de 1998, até atingir 0,0% em 1999.
O PIB per capita da região sofreu um decréscimo de aproximadamente
1,6%. Além disso, em comparação com o ano anterior, o índice de
desemprego regional subiu, em 1999, de 0,7% para 8,7%, sendo o mais
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alto índice, desde que se começou a computar os desempregados, em
uma quantidade significativa de países latino-americanos.

Os salários reais, ao contrário da situação do emprego, tiveram
um melhor desempenho, proporcionado, em grande parte, pelos baixos
índices de inflação. O índice regional de inflação manteve-se, em 1999,
como no ano anterior, em torno de 10% ao ano, mas de modo geral,
foi alcançado um progresso substancial através da queda do nível de
inflação de 198,9% em 1991 para 9.6%, em 1999, apesar de algumas
moedas correntes terem sido desvalorizadas e atingido, em alguns países,
índices sensivelmente mais baixos, graças aos esforços de estabilização,
avaliados de modo positivo. O déficit comercial foi reduzido, sobretudo
pela diminuição das importações, o que reduziu o déficit da balança
de pagamentos (4,5% do PIB em 1998 e 3,2% em 1999). Mesmo os
dados do último ano não parecendo tão bons, se presume que a
tendência de crescimento dos anos anteriores será mantida.

Para o Fundo Monetário Internacional, as economias políticas
latino-americanas teriam-se recuperado em 1999, após a recessão
parcialmente difícil da primeira metade da década, apesar de existirem,
ainda, alguns pontos fracos, como os elevados déficits públicos, os
precários sistemas de arrecadação e de equilíbrio financeiro, um alto
grau de desperdício de despesas públicas, bem como a falta de supervisão
do setor bancário. Durante o ano 2000, espera-se um crescimento de
4%, caso os fluxos de capital não sejam interrompidos.

Não se deve, contudo, descartar a possibilidade de que os mais
estreitos parceiros comerciais do Brasil, como a Argentina, Paraguai e
Uruguai, em razão da desvalorização do real, recorram a outras medidas
de proteção de sua economia ou, da mesma forma, desvalorizem suas
moedas correntes. Para o Mercosul, como também para as relações
comerciais dentro da América Latina e com outras regiões, não seria
conveniente, podendo, mesmo, representar um sinal negativo para
investidores privados estrangeiros e provocar uma estagnação do fluxo
de capital necessário.

Se consideramos o desenvolvimento da década de 90, apesar do
crescimento zero no último ano, pode-se registrar uma taxa de
crescimento anual em média de 3,4% do PIB real. Comparando-se
com a União Européia, que só alcançou 2,0% e com os EUA, com
2,2%, esse valor é significativo e parece confirmar o sucesso das
chamadas reformas econômicas de primeira geração.

No entanto, os dados econômicos encobrem um problema crucial
na América Latina, que é a elevada pobreza. Cento e setenta e cinco
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milhões de pessoas, ou seja, 36% da população latino-americana vive
abaixo do limite de pobreza e 15%, em extrema pobreza, fruto da
acentuada má distribuição de renda. Os 20% mais pobres dispõem
apenas de 4,5% do rendimento nacional. Esse índice na África é de
5,2% e no Sudeste Asiático e Europa Oriental, de 8,8%. O hiato entre
a pobreza e a riqueza na América Latina se toma cada vez maior.

Estudos da Cepal confirmam que a distribuição de renda, em
alguns países, sobretudo os da América do Sul, piorou. O coeficiente
de Gini, usado para medir a distr ibuição de renda, aumentou
ligeiramente nos últimos sete anos na Costa Rica, na Argentina, no
Brasil e no Panamá e, de forma extrema, na Venezuela e no Paraguai.
Outros países melhoraram a distribuição de renda, como o Equador e
Honduras. Porém, esses mesmos países não apresentam melhores
condições econômicas do que há sete anos, mas a riqueza foi reduzida
em virtude do retrocesso econômico geral. Na medida em que não
podemos antever as conseqüências sociais da primeira fase de uma
reforma rumo à Economia de Mercado, é preciso que haja um
equilíbrio na segunda fase, para não perdermos os impulsos da primeira
fase e garantirmos estabilidade política.

Uma discussão sistemática sobre a primeira fase das reformas foi
introduzida em uma conferência realizada em Washington DC em 1990.
Naquela oportunidade, um grupo de policy-makers latino-americanos
e caribenhos, formado por representantes de organizações internacionais
e acadêmicas, tentou avaliar os progressos na política econômica, obtendo-
se um consenso quanto aos dez instrumentos dessa política: disciplina
orçamentária, prioridade nos gastos públicos com educação e saúde,
reforma fiscal, taxas de juros positivas determinadas pelo mercado, câmbios
competitivos, política liberal de comércio, abertura para investimentos
estrangeiros diretos, privatização, desregulamentação e proteção da
propriedade privada. Porém, o chamado "Consenso de Washington"
deixou de levar em conta a questão da distribuição da renda.
Os instrumentos relacionados visavam, principalmente, indicar as vias
simplificadas para a obtenção de uma maior estabilidade
macroeconômica, a redução do protecionismo exacerbado dos Estados
latino-americanos e uma melhor utilização do potencial do crescente
comércio global, bem como do capital estrangeiro.

Além disso, criou-se, em Washington, a expectativa de que a
globalização e as reformas da pr imeira geração resultar iam,
automaticamente, no alcance de um crescimento econômico elevado,
como também em uma redução significativa da pobreza e uma
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melhoria da distribuição de renda. Essa ilusão política de processo
baseia-se na crença da ação da "mão invisível" (Adam Smith) sobre o
fato econômico e desconsidera as relevantes estruturas de poder da
política de ordenamento e as redes de interação. Os instrumentos do
"Consenso de Washington" não foram suficientes ou adequadamente
implementados como, por exemplo, a reforma fiscal. A ligeira redução
da pobreza é mais o resultado da queda dos índices de inflação e de
um crescimento moderado, do que uma conseqüência do efeito
distributivo da liberalização do comércio e do capital. O elevado
desemprego estrutural, em conseqüência da abertura econômica,
demonstra que as classes média baixa e baixa continuam empobrecendo.

As "reformas da segunda geração" nos países latino-americanos
devem ter, como meta, proporcionar à população, em sua totalidade, o
acesso a um bem-estar social maior, através de um crescimento mais
duradouro e mais elevado, da redução significativa da pobreza a partir
de uma melhor política redistributiva, do aumento de benefícios, assim
como, da integração das parcelas marginalizadas da população no
processo de modernização. Para isso, são necessários múltiplos esforços
na preparação e na especialização, não só dos jovens, mas também dos
que já exercem uma profissão.

A redução da dívida, o estabelecimento de um mercado de capital
orientado para investimentos, a melhoria das condições básicas legais,
a punição da corrupção, que é o problema mais grave para a
consolidação das reformas da primeira geração, a intensificação da
concorrência em uma economia ainda parcialmente monopolizada, o
fortalecimento competitivo do setor privado e a consolidação das
medidas de estabilização macroeconômicas, através de uma disciplina
orçamentár ia rígida, são metas parciais que exigem reformas
institucionais profundas. O estabelecimento e o incentivo de empresas
modernas de médio porte, em particular da indústria de comunicação
e de informação, devem, do mesmo modo, figurar entre as prioridades,
como a melhoria da infra-estrutura, especialmente no ramo das redes
eletrônicas modernas, e a descentralização das responsabilidades, no
sentido do lema "think global - act local". Para isso, necessita-se de
uma mudança política de ordenamento, em que as experiências políticas
de processo não podem ser, sem dúvida, desprezadas.

Considerando a crescente pobreza na maioria dos países, que
representa um perigo em potencial não só para as reformas econômicas
da primeira geração, mas também para a estabilidade da democracia,
não podemos nos dar por satisfeitos com o princípio neo-liberal dos
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anos 90. O atual déficit político de ordenamento na América Latina é
justificado através do argumento de que fatores exógenos impedem
as possibilidades de consolidação política. Com isso, encontramo-nos
de volta na teoria de dependência, que já se considerava superada, que
atribuía a culpa pelo atraso no desenvolvimento dos países periféricos
aos países centrais e a suas multinacionais.

Não obstante, é preciso reconhecer que a América Latina, assim
como a Europa e a Ásia, na construção de políticas de ordenamento,
está sujeita a restrições provenientes de três fatores: da globalização,
com suas possibilidades de livre fluxo de bens e capital, com o fluxo
de comunicação mais rápido e intensivo, mas também com os encargos
provenientes da intensa migração, dos problemas do meio ambiente,
do comércio de drogas e da criminalidade; da integração, com sua
pressão para a harmonização das políticas econômica e social, com a
renúncia aos regulamentos protecionistas especiais e a submissão a
tribunais de arbitragem internacionais; da mudança de valores,
influenciada pela alteração da antiga estrutura etária da população,
que exige uma mudança de atitude em áreas relevantes da política
econômica, como o seguro contra a velhice (do processo da divisão
ao da cobertura de capital), a educação (aprendizagem vitalícia), o
mercado de trabalho (flexibilização, deslocamento do limite de idade),
a política de bens (heranças, sistemas de fundos), a política fiscal.

Dessa forma, é preciso respeitar a lei ou trabalhar para alterar leis
obsoletas; dar mais espaço à análise e à autocrítica, ao invés de procurar
atribuir a outros a culpa pela própria miséria; ampliar a responsabilidade
própria, ao invés de confiar no Estado, nos sindicatos e em outras
agremiações; participar da concorrência, ao invés de confiar em relações
de amizade ou familiares; dar mais atenção às instituições políticas,
pressupondo, também, uma mudança de comportamento dos políticos;
resistir à corrupção ativa e passiva.

Apesar dessas restrições, há, ainda, liberdade de realização suficiente
para que a dimensão política de ordenamento da política econômica
seja colocada em primeiro plano. Não se trata de imitar o modelo
alemão da Economia Social de Mercado na sua variante de 1949,
1969, 1982 ou 1999, mas discutir tanto os fatores elementares da política
de ordenamento dessa bem-sucedida economia quanto a sua
implementação, adequando-a ao país. O modelo alemão pressupõe
propriedade privada e seu compromisso social; livre concorrência e
controle de concentração; responsabilidade própria, solidariedade e
subsidiariedade; liberdade de acordo e segurança do direito; confiança
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nos marcos da ação estatal; livre fluxo de comunicação e independência
da mídia.

Esse sistema, cujas fontes morais situam-se no Ordoliberalismo
(conceito alemão sem correspondente em português), na teoria social
católica, e na ética protestante, permite e requer espaço de realização
suficiente para mantê-lo aberto e flexível à aplicação em diferentes
situações conjunturais ou estruturais. Esses elementos da política de
ordenamento são bem conhecidos nos seus efeitos gerais e foram
categorizados por Cassel  da seguinte forma:

Disposição de planejamento e coordenação: define quem deverá
ser responsável pelo planejamento, a que competência de planejamento
se refere e como os planos econômicos devem ser coordenados.
Devem-se verificar quais setores estatais, relacionados com a provisão
de bens considerados públicos, podem ser retirados da esfera estatal
(outsourcing), para que o Estado possa concentrar-se nas áreas
realmente importantes.

Disposição de propriedade: nela estão regulamentados direitos de
uso e usufruto (property right) de bens e fatores de produção como
condições materiais para a realização do planejamento. Trata-se aqui,
particularmente, de uma "responsabilidade social" da propriedade, bem
como da parcial restrição dos direitos de propriedade através da
participação, de condições ambientais e de limitações de uso. Apesar de
a propriedade privada ser respeitada como tal em todos os países da
América Latina, com exceção de Cuba (e não considerando as esporádicas
posses ilegais de terras), a responsabilidade social da propriedade, no
entanto, tem, de forma geral, pouca amplitude. Como a atual conjuntura
do mercado de trabalho da América Latina é duvidosa, falar sobre uma
maior participação de trabalhadores nas empresas poderia afetar, de modo
negativo, a disposição de investimento.

Disposição orçamentária: parte-se da regra fundamental de um
orçamento público equilibrado ou a ser equilibrado, possivelmente
através de soluções paliativas de um endividamento máximo aceitável.
Ela regula o conjunto dos orçamentos nos diferentes níveis político-
administrativos e as competências fiscais. No que diz respeito ao
equilíbrio orçamentário, a Alemanha infelizmente não é mais um
modelo e, no período recente, segundo os critérios de Maastricht que
regulamentaram a participação no círculo do Euro, precisou também
realizar cortes significativos na política de ordenamento. Com isso, a
discussão sobre a disposição orçamentária adquiriu, a partir de então,
um caráter muito mais acadêmico do que político. Desde os anos 80,
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a dívida é um problema que pesa sobre a política e a economia da
América Latina. Recentemente, isto se evidenciou, novamente, de
forma bem marcante, através da queda do presidente do Equador.

Disposição empresarial: nela são nomeadas as formas das unidades
econômicas produtoras e consumidoras. As formas de organização, o
tipo de órgãos de decisão e suas competências, a participação dos
empregados, como também as possibilidades da constituição de
companhias, são elementos que delimitam a margem de decisão política
de ordenamento perante os interesses individuais. Esse âmbito,
determinado de forma mais administrativa, é marcado com rigor, através
de fatores específicos de cada país.

Disposição de produção e de mercado: trata-se - aliada à disposição
empresarial - da autorização legal para o funcionamento dos mercados
de bens e fatores, da transparência de mercado, da proteção ao
consumidor, do acesso ao mercado, da proteção contra a concorrência
destrutiva e desleal e contra o abuso de poder das empresas dominadoras
do mercado. Um elemento especialmente bem capacitado é a classe
média. O futuro da economia latino-americana se decidirá no âmbito
da concorrência, onde as experiências alemãs e européias têm um
peso especial.

Na maioria dos países da América Latina, as organizações de
proteção ao consumidor têm poucas possibilidades de ação. Elas são,
até mesmo, mal atreladas ao processo legislativo. Também, em nível
internacional, como, por exemplo, no MERCOSUL, os direitos do
consumidor são ainda menos considerados. No processo de integração,
os direitos do consumidor perdem terreno diante dos direitos dos
produtores. Por isso, faz-se necessária uma integração mais consistente
dos consumidores e sua participação obrigatória na Comissão
Econômica e Social do Mercosul. Também parece ser urgentemente
necessária a implementação de um conselho na Comissão Econômica
e Social (FCES) do Mercosul.

Disposição financeira e monetária: esta disposição abrange a
determinação das reservas monetárias a partir de fontes nacionais e
internacionais, bem como a posição do Banco Central na
regulamentação da circulação de pagamento, na garantia de sólidas
práticas comerciais nos setores bancár io e secur itár io, de
responsabilidade de bancos, seguradoras e bolsas de valores, fiscalizados
e controlados. Órgãos fiscalizadores livres de corrupção, independência
do Banco Central, assim como sanções, são temas que, embora
conflituosos, deveriam ser tratados por câmaras e instituições como a
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Transparency International. As instituições financeiras internacionais,
os bancos global-players e os especuladores internacionais também
desempenham um papel que nem sempre facilita o trabalho político
de processo nesse campo. No caso do Brasil, por exemplo, a mobilidade
de capital foi limitada através de barreiras máximas de exportação,
para que a taxa de comercialização do real fosse estabilizada frente ao
dólar. O Banco Central brasileiro não pode resistir à pressão de
desvalorização e não mais interveio no mercado de divisas. O governo
chileno também havia restringido o fluxo de capital, e os investimentos
estrangeiros precisaram ficar "estacionados" até 6 meses no Banco
Central, antes de poderem ser aplicados. A "mobilidade especulativa"
do capital internacional, que aumentou com a globalização, é
considerada como um desafio especial para os políticos das finanças.

Disposição da economia externa: geralmente, quando se decide
em favor da abertura da economia com o propósito de intensificar a
concorrência no próprio país e atrelar-se ao processo internacional de
modernização, o spiritus rector da divisão internacional de trabalho, o
princípio das vantagens comparativas de custos, não deve ser esvaído
através de dumping ou de medidas de subvenção. Temporariamente,
pode-se decidir, sem dúvida, em favor de medidas especiais de incentivo,
como, por exemplo, em favor da classe média. O importante são os
regulamentos que evitam o abuso da liberdade do comércio exterior,
como, por exemplo, negócios aparentes que têm por finalidade a
lavagem de dinheiro.

Com a abertura da economia na América Latina foram alcançados
avanços perceptíveis em comparação com as décadas de 70 e 80.
No entanto, conforme revela a recente controvérsia entre o Brasil e a
Argentina, tende-se a adotar, como de costume, estratégias defensivas
dentro de uma região de integração como o MERCOSUL. Na questão
dos comércios e transações financeiras criminosas, a América Latina
ainda necessita de apoio internacional. As disposições da economia
externa e monetária são tangenciadas pela atual discussão sobre a
dolarização que, de certo, ainda deverá oferecer futuramente aos
economistas, não só na América Latina, mas também nos EUA e na
Europa, muito material de discussão.

No Equador, a primeira tentativa nesse sentido foi o que derrubou
o presidente Mahuad. Todavia, seu sucessor, Noboa, continua
perseguindo esse plano. Na Argentina, onde, desde abril de 1999, o
poder de conversão do peso argentino para o dólar na relação de 1
para 1 foi legalmente instituído pela Lei n°.23.928, alguns peritos em
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economia consideram que a dolarização, já ambicionada pelo ex-
presidente Menem, é somente uma questão de tempo, considerando
o fato de que o dólar constitui uma grande parte da moeda de
circulação. Diversas questões necessitam de discussão: que papel o
Federal Reserve System irá desempenhar no futuro? Pode o EURO,
como queria Menem na fase inicial da discussão sobre a dolarização,
tomar-se um concorrente para o dólar? Reagiriam os EUA, nesse
caso, mais positivamente à dolarização?

Disposição social: o reconhecimento de que todos os cidadãos,
apesar de serem iguais perante a lei, apresentam sérias diferenças nas
suas possibilidades de participação na vida econômica por razões
voluntárias ou involuntárias, obriga o Estado a tomar medidas
regulamentares que assegurem a proteção contra desvantagens sociais,
se possível, de forma preventiva, através da educação, e não somente
através de obras sociais de caráter filantrópico. A educação deve ser
vista não somente como pressuposto para a prevenção dos desvios
sociais, mas também para a formação crítica dos cidadãos que são a
base de uma democracia estável. Além da preparação e da especialização
profissional, os sistemas de seguridade social construídos de acordo
com os princípios da responsabilidade individual, solidariedade e
subsidiariedade, como aposentadoria, seguro-saúde, seguro-acidente,
seguro-desemprego, as modalidades de proteção pública e tarifária do
trabalho, condições de trabalho, assim como os processos de distribuição
de renda e de bens, desempenham um papel especial. As políticas social,
fiscal e de educação que atuam de modo especialmente eficaz na
disposição social são, na América Latina, em termos legais, relativamente
bem regulamentadas. No entanto, há, como de costume, grandes déficits
na configuração política e na execução prática das leis.

Os princípios fundamentais da Economia Social de Mercado
necessitam, como se vê, de uma discussão permanente, visando seu
aperfeiçoamento. Não só a quimera de uma suposta "terceira via" deve
ser desmascarada, mas é preciso apresentar medidas construtivas que
conduzam a uma concepção apropriada de política de ordenamento.
O diálogo político de ordenamento posiciona-se em três níveis: o
Estado, o mercado e o indivíduo. Nesse sentido, não deverá ser
concedida ao Estado a responsabilidade, e muito menos a competência
exclusiva nas disposições de planejamento e coordenação, financeira e
monetária, orçamentária e de economia externa. Nas disposições
empresarial, de produção e de mercado, deveríamos dar ao mercado a
primazia e obrigar o Estado a fiscalizar os abusos. Nas disposições
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social e de propriedade, a responsabilidade do indivíduo está em
primeiro plano, e nela, via de regra, é necessário um trabalho conjunto
entre o Estado e as empresas.

No centro dos temas de discussão da Fundação Konrad Adenauer,
figuram aspectos das diversas disposições abordadas, como a política
de concorrência, a descentralização, os instrumentos de redistribuição,
a política educacional, os princípios de modernização e a efetiva
participação político-econômica das instituições sociais. Tanto nos
programas de educação como nos de modernização devemos estar
permanentemente atentos, visto que os ciclos tecnológicos reduziram-
se, cada vez mais, em algumas áreas, particularmente na área técnica
de informação.

Esboçaremos a seguir, alguns desses principais pontos temáticos,
partindo da suposição de que os mencionados princípios fundamentais
da Economia Social de Mercado são tidos como aceitáveis.

l. Capacidade funcional da concorrência
Em quase todos os países da América Latina deu-se o passo certo,

orientado pela política de ordenamento, rumo a um Estado "enxuto"
através da privatização de empresas estatais. Porém, a implementação
de tal medida foi associada, na maioria das vezes, - e isto não é adequado
à política de ordenamento - a uma (quase) posição de monopólio ou
a privilégios fiscais para os compradores de empresas estatais. Que os
monopólios privados, via de regra, são tão deficientes como os
monopólios estatais, ficou demonstrado por diversas vezes, menos na
eficiência técnica do que na formação de preços e na ausência de
consideração à proteção do consumidor. Permanece, então, uma questão
não respondida: a de que se isso poderia ter sido evitado através da
utilização oportuna de instrumentos de incentivo à classe média.
A argumentação de que, com um certa regulamentação estatal e sem
as vantagens mencionadas, não teriam sido encontrados compradores
para as empresas estatais, em parte improdutivas, não pode ser refutada
se pensarmos na situação econômica dos países latino-americanos no
final dos anos 80 ou no início do anos 90.

Mas não se deve esquecer que, até agora, o comportamento
competitivo na América Latina ainda é, freqüentemente, disfarçado
ou encoberto por acordos e por uma rede de relações, que não
permitem ser facilmente alterados. Porém, hoje a condição de discussão
é melhor do que nos anos 60 e 70 e o argumento de que os mercados
são pequenos demais para uma abertura competitiva perdeu a força.
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Uma outra pressão na concorrência pode ser criada através de
investimentos estrangeiros diretos, para os quais é relevante o tamanho
do mercado, mas esse não é o único fator. Mais significativo para os
investidores estrangeiros, caso não se considere as condições
macroeconômicas, é a abertura dos mercados nacionais na América
Latina, para os quais o acesso não deve ser dificultado por barreiras
burocráticas e suborno. As principais razões para a corrupção são a
falta de controle em razão do fraco sistema de checks and balances, os
salários dos servidores públicos que são, geralmente, baixos em relação
ao mercado, bem como a substituição de pessoal, até mesmo de escalões
inferiores, a cada mudança de governo.

Do ponto de vista da discussão política de ordenamento na
América Latina, a consolidação da concorrência é uma questão-chave.
Estudos sobre a abertura de mercados, o papel das empresas de médio
porte, as possibilidades de parques industriais de incentivo à inovação,
o abuso de poder por parte das empresas que dominam o mercado, o
grau e o controle da concentração devem fornecer as informações
necessárias acerca de como a América Latina pode se ajustar e participar
do processo de globalização e, não apenas, sofrer suas conseqüências.

2. Descentralização
As reformas de primeira geração instituíram as bases para uma

descentralização na área econômica, mas há um elemento político
que se opõe à descentralização que é a força do presidente em uma
democracia presidencial. No debate sobre as reformas da segunda
geração devem ser intensificadas as vantagens da descentralização,
sobretudo no que tange à multipolar idade dos impulsos de
desenvolvimento e do melhor aproveitamento do potencial de
desenvolvimento de cada país, não perdendo de vista a consolidação
da democracia, nos diferentes níveis regionais.

Para julgar as experiências de cada país, faz-se necessário uma
maior compreensão do princípio da discussão política de ordenamento,
quando forem a ela atrelados aspectos políticos de processo, como a
comunicação nos diferentes níveis nacionais, o controle do orçamento,
a distribuição da receita tributária, a equiparação financeira e as
respectivas competências de planejamento. A decisão sobre até onde
se pode avançar no diálogo sobre a política de ordenamento, a ponto
de confrontarmos a democracia parlamentar que tem um ministro-
presidente no topo do governo, com o sistema presidencial, deverá ser
feita em cada país.
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3. Política fiscal
A política fiscal tem um caráter político de ordenamento e de

processo. Se, por exemplo, for reduzida a alíquota do imposto de renda
de 54% para 52%, configura-se uma medida política de processo, à
qual pode preceder um debate político de ordenamento, que questione
se a alíquota deve ser reduzida para 35% ou elevada para 75%, levando-
se me conta questões de justiça social, que são elementos da política
de ordenamento. É importante haver uma simplificação do sistema
fiscal, pois na maioria dos países da América Latina - o Chile é uma
exceção devido ao controle aparentemente efetivo - a sonegação de
impostos é alta, pela dificuldade de controle nos complexos sistemas
fiscais. O "esbanjamento" do capital público e a corrupção
desempenham, também, um papel importante na arrecadação de
impostos, pois muitos não pagam porque percebem que os recursos
não são utilizados na produção de bens públicos.

4. Combate à pobreza
A preocupação com o elevado e crescente índice de pobreza é,

hoje, em quase todos os Estados latino-americanos, mais do que uma
mera confissão. Na sua maioria, os governos se restringem, no entanto,
a ações políticas de processo, cuja legitimidade não deve ser posta em
questão, mas que não são suficientes para atacar a raiz do problema.
Certamente, a pobreza que atinge amplas camadas da população, é
uma "herança do passado", mas o aumento da pobreza, em
contrapartida, é uma culpa do presente. Esse problema é intensificado
pela globalização, da qual participam os abastados e instruídos. Para os
pobres e incultos, porém, arma-se uma armadilha: considerando que
eles não podem participar da globalização e de suas conseqüências
positivas, devido à falta de instrução e de recursos econômicos, eles
perdem terreno nas suas possibilidades de instrução e de ganho perante
os privilegiados e, com isso, fica cada vez mais difícil recuperar a
desvantagem em relação a estes últimos.

Se a política social como política de (re)distribuição no combate
à pobreza é boa, as políticas educacional, fiscal e de crédito são melhores.
Enquanto a política de distribuição precisa se dedicar à pobreza absoluta
como uma prioridade, a pobreza relativa deveria tornar-se objeto da
discussão política de ordenamento, pois o que está em jogo não é
apenas o desenvolvimento econômico, mas, também, a estabilidade da
democracia. Por isso, um diálogo político de ordenamento, para ter
sucesso, deveria ser conduzido muito mais no âmbito preventivo, através
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da política de educação, do que no âmbito curativo, da própria
seguridade social e da provisão assegurada pelo Estado, buscando-se a
integração de toda a população na democracia participativa.

Nem todos os socialistas latino-americanos intelectualmente ativos
nos anos 60 e 70 seguiram o caminho de Saulo para Paulo e se
converteram em economistas de mercado. Um empobrecimento
crescente colocaria não só a democracia em questão, mas também, em
risco, as reformas da primeira geração e possibilitaria, também, a geração
de uma política econômica e social que transformaria o diálogo político
de ordenamento para a criação de uma economia social de mercado -
da mesma forma que nos anos 70 - em uma "conversa de bêbados".

5. Cultura como elemento de formação
A América Latina é rica em trabalhos culturais, mas a relação

entre política e cultura e entre economia e cultura praticamente não
têm desempenhado, até agora, papel algum nas discussões políticas de
processo da América Latina, determinadas "tecnicamente". Com isso,
os tecnocratas neo-liberais não se dão conta de que a cultura, em
várias regiões, tem um significado muito importante para a política de
emprego, pois pode influenciar, de forma duradoura o turismo e, em
conseqüência, a política regional, além de representar, indiscutivelmente,
um grande multiplicador. Para o processo político de ordenamento, a
cultura significa um fator de incentivo à identidade. Tanto as idéias
filosóficas que estão por trás de uma concepção política de ordenamento
quanto os artistas e/ou suas instituições podem ajudar a suprimir a
marginalização de parte da população, o que resultaria em um aumento
de trabalho e em produção de renda.

Geralmente, através dessa concepção, é abordada também a cultura
política do diálogo que é significativa para a participação na democracia,
nos diferentes níveis, para o trabalho programático dos partidos e para
a apresentação nacional e internacional das lideranças políticas. Em
função da discriminação de minorias, em muitos países, e por razões
sociais, deveria ser dada maior importância ao elemento cultural na
discussão econômica.

No diálogo político de ordenamento no âmbito cultural, deveríamos
recorrer a escritores renomados, com sensibilidade política, a diretores
de teatro, com engajamento social ou a filósofos, pois a economia
desenvolvimentista vai além do investimento, do consumo, da poupança
e do emprego, mas é influenciada fortemente por fatores meta-
econômicos, entre os quais a cultura. Nesse contexto, o argumento com
o qual o ex-primeiro-ministro de Baden-Württemberg, Lothar Spath,
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reagiu à crítica dos parlamentares contra os altos investimentos nas
academias de arte, é expressivo: para uma sociedade que quer se afirmar
em um mundo aberto a modernizações, a criatividade dos cidadãos é a
melhor garantia para o futuro desenvolvimento.

A discussão sobre o tema exigências ao diálogo político de
ordenamento, não é uma discussão puramente econômica. Trata-se de
uma estreita combinação de política e economia, em que deve ser
alcançado um desenvolvimento estável, duradouro, socialmente
compatível, dinâmico e legitimado democraticamente. As medidas
políticas de processo das reformas da primeira geração, provavelmente,
atuarão, cada vez menos, de forma positiva, visto que reformas
econômicas vão se deteriorando, caso não sejam ampliadas e
aprofundadas no âmbito de um processo de aprendizagem. Mesmo
com a hipótese otimista de uma recuperação do processo de
crescimento, o desemprego condicionado estruturalmente, a pobreza
e, possivelmente, a fuga de capital e/ou a inflação, aumentarão. A julgar
pelas experiências precisaremos tentar curar os sintomas ao invés de
resolver os problemas políticos de ordenamento, em uma reforma da
segunda geração.

Política de ordenamento é política e depende da possibilidade da
imposição política. O desenvolvimento de concepções políticas de
ordenamento seria assunto dos partidos políticos em trabalho conjunto
com a ciência. No entanto, os partidos na maioria dos Estados latino-
americanos, principalmente em democracias marcadas por presidentes
fortes, são muito mais instrumentos de proteção do poder dos
presidentes, do que uma fonte de reflexão conceitual e uma ponte de
comunicação entre as necessidades da população e a vontade do
governo. Na discussão político-econômica na América Latina, que é
mais determinada pelo pragmatismo do que pela ideologia, é possível
e aconselhável trazer o diálogo para uma base política e científica mais
ampla, de modo a consolidar institucional ou estruturalmente os
resultados positivos das reformas da primeira geração e reduzir,
gradualmente, as suas conseqüências negativas.

* Dieter W. Benecke é doutor em Economia, foi Diretor da InterNationes,
instituição de cooperação cultural alemã, foi professor da Universidade Católica do
Chile e Diretor do Centro Interdisciplinar de Estudos de América Latina da Fundação
Konrad Adenauer em Buenos Aires.



Reparação e
ações afirmativas
A construção da cidadania negra

Ubiratan Castro de Araújo
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Na pauta das discussões preparatórias da II Conferência Mundial
contra o racismo, contra a xenofobia e intolerâncias correlatas, a ser
realizada em setembro de 2001, na África do Sul, um tema emerge
com destaque e centralidade: a reparação dos países africanos e das
populações afro-descendentes das Américas, pelos danos causados pelo
tráfico de escravos e pela escravidão. O núcleo duro desta discussão é,
indiscutivelmente, a definição das responsabilidades, ou seja, quem deve
reparar e como esta reparação deve ser efetivada. No caso dos países
africanos, estes reivindicam uma reparação na forma de perdão da
dívida externa e/ou da implementação de políticas de desenvolvimento,
a ser paga pelos países desenvolvidos que se beneficiaram com o tráfico
de escravos africanos e com a exploração colonial da África. No caso
dos povos da diáspora negra nas Américas, as reivindicações reparatórias
dirigem-se para os Estados nacionais contemporâneos, sucessores dos
Estados que legitimaram, regularam, promoveram e defenderam a
escravidão e seu fluxo alimentador vindo do continente africano.

No Brasil, desde a formação do Estado nacional independente,
na forma de Estado Imperial, o Estado caracterizou-se pelo seu
conservadorismo, muito especialmente no que diz respeito à
manutenção da escravidão negra advinda da colônia. Basta lembrar
que, neste mesmo período histórico da consolidação dos Estados
nacionais na América Latina, a abolição da escravidão esteve incluída
nos processos de independência de tal forma que, em 1850, os únicos
países onde persistia a escravidão eram o Brasil, os Estados Unidos e
Cuba, que ainda era uma colônia espanhola. Para manter a escravidão,
o Estado brasileiro teve que operar ativamente no front externo,
resistindo à pressão internacional contra o tráfico africano e contra a
escravidão, muito especialmente à pressão inglesa. Do mesmo modo,
teve que operar brutalmente no front interno para esmagar as revoltas
e manifestações contrárias à escravidão e, também, para reprimir a
diversidade étnico-cultural constitutiva da sociedade brasileira, muito
especialmente as tentativas de visibilidade social, de exercício dos
direitos de cidadania e de acesso à riqueza pelos africanos e seus
descendentes no Brasil.

Esse campo de tensão permanente será analisado em três
conjunturas em que estiveram em jogo a redefinição do Estado e da
nação brasileira. O primeiro tempo é o da Independência, com ênfase
especial no movimento das rebeliões negras na Bahia a partir de 1798, a
Revolução dos Alfaiates até 1837, a Revolução da Sabinada. O segundo
é o tempo da República, a partir de 1889, através dos incidentes da
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implantação da República na Bahia, da Guerra de Canudos e da repressão
às manifestações culturais negras como o Carnaval, a Capoeira e o
Candomblé. O terceiro é o tempo do desenvolvimento entre 1950 e os
anos 70, onde a participação negra no movimento operário destacou-
se, especialmente, no movimento dos petroleiros da Bahia, o principal
alvo da fúria repressora do movimento de 1964.

Para entender o primeiro tempo, o da Independência, é preciso
superar certos preconceitos históricos. Nós temos tendência a
considerar que somente o presente é avançado, que tudo que se faz
hoje é mais avançado do que o que se fez no passado. No entanto, é
nos momentos de ruptura institucional, de ruptura social, que a
criatividade emerge e que muitas atitudes e muitas propostas do passado
são tão ou mais avançadas do que as que hoje aparecem. Assim, pensar
que a independência do Brasil foi uma conjuntura modorrenta e
rotineira, de passagem de um Estado português para um Estado
brasileiro, mediante um solitário grito de desespero de um imperador,
não reflete a criatividade dentro da qual emergiram movimentos com
propostas de alternativas políticas, institucionais e ideológicas para o
Brasil, naquele momento.

No caso da Bahia, se por um lado, nós tivemos um processo no
qual a elite baiana, no começo, foi muito seduzida por uma
continuidade portuguesa, por uma identidade portuguesa liberal,
definida nos termos da Revolução Constitucionalista do Porto, em
1820,  por outro lado, essa mesma elite se desencantou muito
rapidamente com esse continuísmo, o que está na raiz da revolução
ou da guerra da Bahia. A única capitania do Brasil que aderiu à
revolução portuguesa foi a Bahia, que fez uma revolução constitucional
em fevereiro de 1821, e derrubou o governador, o conde Da Palma,
que rompeu com o governo de Dom João VI e seu filho Dom Pedro,
no Rio de Janeiro. A delegação que sai da Bahia para as Cortes é
rigorosamente liberal. Só tinha um conservador, o Luís Paulino Pinto
de Oliveira França, que ficou em Portugal, contra a independência.
Os outros, constituíam uma bancada predominantemente liberal, com
Nilo Coutinho, Cipriano Barata, Domingos Borges de Barros e outros.
Essa elite conduz a Bahia na direção da ruptura com Portugal e da
reintegração no Reino do Brasil transformado em império e novo
Estado nacional. No entanto, esta mesma elite liberal também
comandou a reafirmação da escravidão negra no Brasil imperial e
excluiu o brasileiro negro da formação do Estado nacional, ao reprimir
todas as revoltas negras, escravas, populares e democráticas na Bahia.
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Rejeitou, igualmente, o projeto de abolição apresentado por José
Bonifácio, em 1823. Daí até a abolição final em 1888, o império
legislou sobre a escravidão, regulamentou a relação entre senhor e
escravo para assegurar o uso "racional" da mão de obra, negociou
e enganou os ingleses para protelar a extinção do tráfico negreiro e
retardou, ao máximo, a abolição da escravidão no Brasil. Ao mesmo
tempo, aperfeiçoou os mecanismos internos de produção do escravo,
preparando inclusive as condições de subalternidade para o pós-
abolição, pela garantia legal da propriedade escrava e pela construção
costumeira da gratidão, como uma obrigação do ex-escravo para
com o ex-senhor. Tanto a escravidão era pública que foi extinta por
ato público.

O segundo período iniciou-se com o advento do novo regime
republicano, que não admitia a diversidade pois estava muito mais
voltado para o exterior, para um modelo republicano francês.
Era preciso mostrar que a Bahia era Europa e França, e não África.
Os negros e mestiços brasileiros não se enquadravam naquele modelito.
Para eles, o que se propôs foi a exclusão urbana ou a exterminação no
campo, o que se operou em Canudos. Essa postura vai permanecer
durante toda a Primeira República, com grande preocupação em
esconder a diversidade cultural e afastar a população negra dos cargos
de maior visibilidade. Mesmo no carnaval assim acontecia: os préstitos
chiques desfilavam na rua Chile e as pândegas e as embaixadas africanas
desfilavam na Baixa dos Sapateiros, iam somente até a Barroquinha e
voltavam. Esse fato exemplifica-se na matéria do Diário de Notícias,
nos anos 10, que relatou o seguinte: o bloco embaixada da África,
desfilando na Baixa dos Sapateiros, teve a ousadia de subir a Barroquinha
pela igreja de São Roque, dar uma volta na praça Castro Alves e descer
de novo para a Baixa dos Sapateiros. O comentário do jornal foi o
seguinte: que coisa horrorosa, logo agora que há uma missão de
cirurgiões austríacos na Faculdade de Medicina assistindo o carnaval,
o que eles vão dizer lá fora? Vão dizer que Salvador é África, esse era o
medo. Enfim, o Brasil não podia mostrar sua diversidade e tinha que
imitar um modelo europeu. Essa exclusão, na República, se desdobrou
numa política de repressão do Candomblé na Bahia e em toda uma
forma de exclusão e de repressão da população negra de Salvador.

O terceiro momento de formação do Estado nacional brasileiro
é a conjuntura desenvolvimentista pós-guerra de 1945, que na Bahia
materializa-se com a Petrobrás, que revoluciona as estruturas baianas
do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Este é o
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momento em que a Bahia sai do conservadorismo caracterizado pela
chamada terra do já teve, de uma Bahia agrária exportadora, e
experimenta um movimento intenso de desenvolvimento e de
industrialização. A força motriz desse processo está na extração e no
refino do petróleo que vai definir um novo modelo rodoviarista, pois
é do petróleo que sai o asfalto, é o petróleo que alimenta os caminhões
enfim, o petróleo é uma indústria central e motriz no sentido de polo
de desenvolvimento e da indústria automobilística. Na economia do
petróleo surgem os petroleiros, ou seja, uma massa de operários
recrutados em Salvador e no recôncavo baiano, por uma empresa
pública pagando salários em padrão nacional e internacional a pessoas
com qualificação menor, porque tinham a disponibilidade para o
trabalho técnico e para o trabalho pesado. Nesse contingente de
petroleiros, havia uma população negra muito grande, e essa integração
dos negros no mercado de trabalho provocava intensa reação entre
outras pessoas que passaram a estigmatizar o petroleiro como aquele
que estava fora do seu lugar.

Se durante a República se obedecia a um modelo francês, nesse
momento desenvolvimentista, comandado por um governo populista,
havia um projeto de inserção de grandes massas e de zelar pela
inexistência de conflitos. No entanto, esse novo regime termina
incorporando um tipo de exclusão, através de uma série de mecanismos
diferenciais para o trabalhador em geral, considerado como sua base
eleitoral. Desse modo, constituiu-se uma justiça específica, a Justiça do
Trabalho, que é uma justiça especial fundada no princípio da existência
da desigualdade econômica e social que deveria ser reparada com uma
desigualdade jurídica. Aí pratica-se uma forma de compensação social
e de ação afirmativa em relação aos trabalhadores.

E os negros? É exatamente nesta conjuntura que vão surgir os
movimentos negros. Se olharmos cuidadosamente, esses movimentos
saem de uma base social constituída pelos operários da Petrobrás e
seus filhos e, depois, pelos empregados da subseqüente indústria
petroquímica, ou seja, daqueles negros que tiveram acesso aos empregos
nesse setor e que, não satisfeitos com esta inserção apenas econômica,
começaram a lutar pelos direitos de cidadania plena e pela liberdade
da cor. E é nesse rastro do movimento negro que, depois da Petrobrás,
até 1978, se dá uma reorganização das pautas de reivindicação.
A Constituição de 1988 vai ser a primeira Constituição do Brasil que
não somente incorpora medidas de combate ao racismo, mas também
define o cidadão brasileiro como sua prioridade.
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O primeiro título da nova Constituição define a República e
seus objetivos, entre os quais está o de assegurar a pluralidade étnica,
cultural, a diversidade humana e cultural. De acordo com a nova
Constituição, ser brasileiro não significa mais estar dentro de um modelo
único, ser brasileiro é ser plural, é ser diferente e a República tem a
obrigação de garantir a igualdade, o equilíbrio entre os diversos,
estabelecendo, não somente, a repressão para os casos de desigualdade,
como definindo a instituição responsável por zelar por esses direitos,
que é Ministério Público, responsável pela defesa dos direitos dos índios,
dos direitos difusos da população, dos direitos do meio ambiente, dos
direitos culturais. A Constituição define também que todas as
comunidades etnicamente diferenciadas têm direito a uma educação
que contemple as suas tradições.

Hoje não se pode dizer que, do ponto de vista do aparelho do
Estado brasileiro, não se disponha de mecanismos para operar, no Brasil,
uma grande transformação no sentido da pluralidade, da tolerância,
porque hoje esses mecanismos estão na lei e caracterizam esse Estado
democrático. Se esses mecanismos existem, muitos se indagam por
que, cada vez mais, os movimentos negros crescem e, por que, cada vez
mais, se coloca perante o Estado, a necessidade de políticas públicas
que atuem sobre as desigualdades que decorrem dessas diferenças raciais
fenotípicas? O que se percebe é que esta questão, no seio do Estado, já
foi objeto de grande transformação, mas o Estado não comanda a
sociedade, e é na sociedade que está, hoje, a principal fonte dessas
desigualdades. Assim, cabe ao Estado operar todos esses instrumentos
jurídicos e constitucionais disponíveis no sentido da igualdade.

Qual deveria ser o sentido da ação pública reparadora? Uma inde-
nização, uma compensação, um reconhecimento? Entendemos que é tudo
isso e muito mais. Entendemos que pouco aproveitaria a população negra
obter compensações pelos danos do passado sem que os mecanismos
sócio-culturais de reprodução cotidiana do negro brasileiro como pós-
escravo, deixados pela sociedade escravista, não forem desarticulados.
Erradicar as continuidades do passado: este é o grande desafio.

Para entender esse desafio do presente é preciso voltar sempre ao
passado. Como se produzia a escravidão naquele tempo? Sabemos que,
por princípio, ninguém nasce escravo. As pessoas nascem livres e iguais
e a sociedade o produz como escravo. No caso dos africanos que
chegavam ao Brasil, esses já chegavam escravos, constituídos por um
ato de força que começava com a guerra na África, na sua captura e
transporte forçado. A atitude social destes africanos expressa essa derrota,
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de alguém que já viveu a liberdade e, por um ato de força, dela foi
privado, perdeu uma guerra e se tornou cativo, como um prisioneiro
de guerra. Isso explica as várias revoltas africanas na Bahia, dos africanos
cuja memória de liberdade lhes impulsiona na busca por essa liberdade.

Já a grande maioria dos escravos era nascida no Brasil e chamada
de crioulo. Eram crianças negras, filhas de mãe escrava e, portanto,
constituídas escravas logo após o nascimento. Aprendiam cedo o que
era ser escravo naquela sociedade; aprendiam que tinham a cor de
escravo e que eram escravos porque tinham nascido de mãe também
escrava. Para a grande maioria dos escravos, produzida no Brasil,
principalmente no século XIX, ensinou-se que a culpa da escravidão
de cada um era da sua própria mãe e, por isso, deveriam desprezar a
própria família e toda a sua herança cultural, que vinha da África,
posto que tudo que de lá vinha era bárbaro. A cor era o sinal, a
herança, a própria razão; o escravo era culpado da própria escravidão.
A introjeção da inferioridade, do recalque, da auto-rejeição, era a
condição fundamental para a sujeição de cada um e, portanto, para a
configuração do escravo. Somente assim pode-se entender a luta
pela preservação da herança cultural africana como prática cotidiana
de resistência à escravidão.

Após o Treze de Maio, os mecanismos culturais de produção de
um escravo não foram destruídos nem combatidos pela educação ou
pela cultura, e sobreviveram no Brasil contemporâneo. Dentro da
sociedade há uma permanência em termos de mentalidade, de cultura,
de práticas cotidianas incorporadas difusamente, que continuam a
construir essa desigualdade. Durante o escravismo a existência da
diferença era fundamental para a constituição do escravo. O escravo
tinha que ser diferente para ser vigiado e para ser facilmente achado.
Por isso, toda a população, inclusive a população negra, está contaminada
por esses mecanismos que distinguem e inferiorizam os pretos.
É evidente que hoje não se produz mais escravos, mas continua-se
produzindo cidadãos subalternos, com problemas de auto-estima.

Nesse ponto, retomo a minha questão, que está voltada para o
fato de que, ao longo de gerações, a população negra tem sido rebaixada,
o que a tornou menos competitiva. No momento em que ela saiu da
escravidão para ingressar numa sociedade competitiva, partiu de uma
condição de desqualificação e subalternidade. É evidente que, em um
processo de desenvolvimento econômico centrado em grandes
unidades produtivas concentradoras de mão e obra, era preciso
subordinar contingentes operários disciplinados a um processo técnico
fabril. A inferiorização racial complementava controle fabril.
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No entanto, a revolução tecnológica da atualidade coloca outro
horizonte para o futuro. A robótica, a informática e a telemática estão,
progressivamente, tornando obsoleta essa força de trabalho disciplinada
e dócil. Uma unidade produtiva contemporânea exige, cada vez mais,
engenheiros e técnicos com formação e qualificação profissional
altíssimas, articulados a uma rede de ofertadores de produtos e serviços
especializados. No futuro, serão necessárias pessoas formadas para a
liberdade criativa e não para a obediência; para a descoberta de
oportunidades de mercado; para a capacidade de inventar serviços;
para a habilidade de adaptar-se e de reconverter-se.

Para a população negra de Salvador, a manutenção desses
mecanismos de inferiorização, de baixa auto-estima e de qualificação
insuficiente são um fator de potencialização do seu rebaixamento e da
sua exclusão dos setores mais dinâmicos da economia moderna.
Não seria exagerado pensar que a luta de classes, no futuro, passará
pelo acesso à educação e às inovações tecnológicas.

Como reverter essa tendência perversa? Exatamente neste ponto
emerge a necessidade de políticas públicas coordenadas, de natureza
corretiva das desigualdades resultantes da discriminação racial, capazes
possibilitar condições efetivamente iguais de competição na sociedade
do futuro, que já é presente. Perguntaríamos ainda, porque seria o
Estado o responsável pela remoção dos handcaps e pela reparação dos
danos sofridos pela população negra brasileira em decorrência da
escravidão e do subsequente de discriminação racial?

Entendemos que o Estado brasileiro é, de fato, responsável por esta
ação reparatória em relação à população negra descendente de escravos,
na medida em que atuou como elemento organizador, como
normatizador e como poder coator que tornou possível o funcionamento
de uma sociedade escravista. Se a abolição da escravidão não ocorreu
antes de 1888, este crédito deve ser atribuído ao Estado Imperial, que
reafirmou a escravidão. A República, depois da escravidão, em lugar de
valorizar trabalho do escravo que saiu da escravidão, decretou que este
era incompetente, criou uma política de imigração européia maciça,
sob a alegação de que traria mão-de-obra qualitativamente superior e
civilizada,  colocando o negro na marginalidade.

Isso constitui o que chamamos do contencioso do povo negro,
que cobra a responsabilidade do Estado sobre sua situação, exigindo
uma reparação. A idéia de que essa parte da sociedade deve ser reparada
está surgindo em vários países, e a Conferência Mundial contra o
racismo vai, certamente, discutir essa noção de reparação.
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Há posições que são inviáveis, tais como a proposta de reparação
financeira individual. Não há como aferir o quanto custou o trabalho
não pago de cada bisavô, de cada tetravó escrava. Não há como cobrar,
nem de quem, nem em nome do que, pois os antigos senhores já não
existem. Os seus sucessores não tem mais recursos e, o que é pior, as
famílias negras, isso diz Joel Rufino, historiador negro, não tem
genealogias estabelecidas, de modo a identificar os seus ascendentes, a
origem deles, a condição civil, o tipo de trabalho que exerciam e o
valor estimado de sua produtividade. De fato, é impossível tratar a
reparação da população negra como uma indenização trabalhista.
Ademais, não se indeniza o sofrimento nem a humilhação de milhões
de homens e mulheres, durante quase cinco séculos. É preciso que a
sociedade política compreenda que esta reparação deve ser entendida
como o atendimento a um direito coletivo de uma parte da população
em relação ao Estado brasileiro, não importando o governo. Não é
uma questão de governo, mas uma questão de Estado.

Concluindo, a reparação da população negra pelos danos sofridos
em razão da escravidão e da discriminação racial, seria um conjunto
de medidas sistemáticas voltadas para a população negra, de modo a
compensar os danos do passado, com condição de reduzir radicalmente
os indicadores do desfavorecimento social, de modo que essa população
possa não ser privilegiada, ou receber vantagem, mas se tornar
competitiva, em nível de igualdade com os demais contingentes
populacionais, na sociedade brasileira contemporânea. Se não
conseguirmos estabelecer uma condição de competitividade para essa
população, estaremos reproduzindo, para o futuro, novos escravos.

Isto é tudo o que se requer. A população negra brasileira não
quer proteção, nem tutela populista. O que ela quer é o direito e a
possibilidade de exercer a igualdade. O sonho dela é a liberdade, assim
definida pelos Alfaiates revolucionários da Bahia: A liberdade é o estado
feliz do não abatimento.

O que a gente quer é ser feliz.



Desta edição Cadernos da Fundação Luís Eduardo Magalhães 2,

foram impressos 3000 exemplares. Composto em Bembo

com títulos em LubalGraph e impresso sobre papel pólen

soft 80g/m2 cor natural. Fotolitos, impressão e acabamento

da Gráfica Santa Helena.


