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Escravos da
desigualdade
Neide STERCI, Escravos da desigualdadeUm estudo sobre o uso repressivo da força de
trabalho hoje. Rio de Janeiro, Cedi/ Koinonia,
1994. 135 páginas.

Cibele Saliba Risek
Dar um nome às cenas que este livro descreve é, desde o
primeiro momento, reconhecê-Ias, retirando-as do domínio
daquilo que não se vê, não se reconhece, daquilo que não se
diz. Dar-lhes um nome é "um instrumento de luta", diz Sterci,
contra sua negação, contra sua banalização como mais uma
entre tantas, infração legal em um domínio em que a própria
lei é objeto constante de um campo de forças, em luta entre
si. Dar-Ihes um nome é, assim, entrar em um debate que
atravessa as relações sociais e políticas. Mais que isso, darIhes um nome, no caso deste texto, não significa tratar como
abstratos iguais os casos particulares que, por uma operação
de generalização, se igualizam. Ao denominá-Ios, o que
Sterci persegue é perceber não a generalidade abstrata, mas
a complexidade, a variabilidade dos contextos societais que
incluem as dimensões legais, tematizadas ao mesmo tempo
como favorecimento e limitação do arbítrio, como "margem
de poder dentro da desigualdade".
Este livro se apresenta, assim, em um momento particular da história do trabalho e dos trabalhadores, tanto quanto
da reflexão a seu respeito, como uma rememoração da indignação e do compromisso, esta palavra tão empobrecida
por neutralidades requeridas pelo 'bom-tom' acadêmico, o
que se enuncia da forma que segue: "Quero partilhar os esforços e as indagações nele contidos com as entidades e pessoas que têm lutado contra essas formas de dominação e
exploração" (p. 8). É essa indignação partilhada que denomina, anuncia, denuncia e enfrenta a questão de compreender o objeto central do texto: a escravidão contemporânea.
A primeira questão que se coloca, portanto, para quem
conta histórias buscando compreender as situações narradas, são os nomes recebidos por situações classificadas como
'escravidão', 'serni-escravidão',
ou 'trabalhos forçados'. A
multiplicidade de termos enuncia um conflito em torno dos
critérios de classificação, tanto no que se refere à legislação
trabalhista, quanto no interior do campo político-ideológico. Nos nomes dessas situações de violência e coação se
situa a primeira barreira a ser ultrapassada: a que se refere
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às classificações. Mais que isso, porém, em torno de nomes,
para além das classificações e, ao mesmo tempo, no seu interior, se encontram lutas em torno da dominação, do uso
repressivo da força de trabalho, da exploração, para além de
qualquer medida.
A questão, assim como se coloca desde o início, de compreender as atitudes daqueles que estão submetidos a formas extremas de exploração, se desdobra na paridade entre
dominação e legitimação, nas formas de consentimento e
complacência, nas relações de reciprocidade, de obrigações
mútuas entre desiguais. "Ora, nos casos registrados como
escravidão hoje o uso da violência é tão arbitrário e o
descumprimento dos acordos é tão ostensivo que o consentimento dos subordinados parece não importar absolutamente. A sociabilidade entre os dois pólos da relação está de tal
modo ausente que as noções de dominação não mais se aplicam" (p. 12). Ou seja, ganha sentido a epígrafe do texto,
extraída de Simmel: 'l..
]quando o outro não importa, absolutamente, e é um simples meio para finalidades que estão fora dele, é que foi eliminada a última sombra de qualquer processo de sociabilidade".
Inicia-se, então, um percurso em direção à percepção e
à compreensão do que essas formas de dominação contêm
de específico: de um lado, a inexistência de expectativas de
lealdades futuras, suplantadas pelo imediatismo de lucros
fáceis; de outro, situações condizentes com padrões de dominação paternalista, construídas sobre a base de instrumentos econômicos e morais que permitem a complacência e a
lealdade dos dominados. Em todos os casos, formas extremas de repressão, moral e política, configuram formas de
exploração que se tramam em conjunto com tentativas de
imobilização da mão-de-obra, por meio da coação física e
moral. Modos de dominação que se assentam sobre desigualdades de todos os tipos - econômicas, étnicas, políticas e culturais - aparecem como o cerne das relações que
imobilizam, pela dívida, pela reivindicação do direito ao
serviço de outros, "o direito de escravizar os vencidos como
tributo de guerra", ao lado de punições ou de 'reeducação'
de 'desvios' políticos e morais. Tais situações estão no centro de uma disputa a respeito de sua legitimidade, bem como
da escolha de competências. Como e por quem devem ser
julgadas? A quem devem ser encaminhadas? Ao Ministério
do Trabalho e às Delegacias Regionais do Trabalho, caracterizadas como infrações de natureza trabalhista? Ou são passíveis de classificação como crimes contra os direitos humanos e, desta feita, devem ser encaminhadas e julgadas de
acordo com o Código Penal, como querem setores da comunidade internacional e organizações nacionais, tomando
como referência os acordos internacionais?
Há, porém, indicadores importantes de que interesses e
estruturas sociais exc\udentes, valores culturais partilhados,
"operam no sentido de conferir impunidade, legitimidade e
respaldo legal" a práticas condenadas nos acordos que vêm
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sendo reafirmados desde as primeiras décadas do século.
Na contramão
das denúncias,
essas relações
são
freqüentem ente vistas pelas lentes de uma naturalização dos
vínculos de dependência entre desiguais. Sua evidência recente se deve a um gigantesco esforço de entidades de direitos humanos, entidades de trabalhadores etc., que acabaram
por provocar pronunciamentos de entidades governamentais,
averiguações e vistorias, processos e sanções. Assim, nos
fóruns de debates contemporaneamente
vitalizados pelas
revelações e denúncias, as entidades e os setores que militam contra essas formas de superexploração se deram conta
"da limitação, da falta de consenso e da desatualização dos
próprios instrumentos conceituais e legais disponíveis".
Dentro desse campo, ganha força uma concepção que dá
nome a este livro - escravidão -, menos referida a conceitos sociológicos ou definições legais que ao repúdio e à recusa de "situações que parecem romper com os limites culturalmente aceitáveis da desigualdade entre os homens e ferir noções de humanidade culturalmente sancionadas" (p. 16).
A partir da afirmação dessas situações sob o nome de
escravidão, as interrogações acerca de particularidades
e
generalizações,
e do sentido das classificações,
são
tematizadas mais de perto: "Mas a multiplicidade de expressões (que em parte reflete as disputas, as indefinições e as
mudanças conceituais referidas) obscurece, às vezes, a compreensão do problema, deixando o observador num impasse:
São os termos utilizados sinônimos entre si e, então, as situações referidas devem ser pensadas como sendo do mesmo
tipo, ou como sugere uma observação mais atenta, as situações diferem entre si? E, neste caso, qual o significado das
generalizações que têm sido feitas? Qual a importância de
recuperar a particularidade de cada caso?" (p. 16). Esse dilema em torno da práticas de escravidão, aliciamento e tráfico
revela confrontos interiores ao próprio Estado (as agências
estatais) e entre Estado e entidades de direitos humanos, organismos de representação dos trabalhadores, imprensa etc.
Os segmentos subordinados, por sua vez, respondem a
essas situações desenvolvendo práticas de resistência ou de
complacência diante das situações que são denunciadas.
Quais são as tramas da complacência') Como os explorados,
nessa condição extrema de subordinação, conferem legitimidade para sua própria condição? Desloca-se, assim, o eixo
para as perturbadoras atitudes dos subordinados diante de
sua condição e da especificidade de sua subordinação. O
que perturba é a inversão: em vez de rebeldia, complacência. Na especificidade de situações e achados, na sua diversidade, a pergunta
que se desenha é: "Que fatores
socioculturais, políticos, ideológicos e econômicos atuam,
em cada caso, sobre esses diversos segmentos?" (p. 17).
Uma coleção de exemplos, cada qual com suas próprias
cores e seus tons, comporão o texto. Exemplos brasileiros,
um exemplo peruano, outro moçambicano. Questões de gênero, diferenças étnicas, contextos sociopolíticos diversos,

as especificidades são enormes. Se as tramas particulares
são contempladas com os olhos que se recusam a atribuí-Ias
a um único domínio conceptual e estrutural, se as histórias
estão atravessadas por redes de relações que ora apontam
dimensões paternalistas, com seus laços de compadrio e suas
regras de reciprocidade, ora indicam formas de organização
do grupo de subordinados que conferem sustentação às formas de escravidão, a partir de suas segmentações e seus papéis 'tradicionais', como no caso dos índios do Mato Grosso do Sul, por outro lado, Sterci apresenta dados que demonstram um padrão universal de crescimento da escravidão. Mais que isso, ela apresenta aos leitores um mundo de
conflitos com passagens surpreendentes, em torno do reconhecimento dessas situações e em torno das cifras a elas
atribuíveis. Um desses exemplos se refere à dificuldade de
reconhecimento pelo Ministério do Trabalho - gestão W.
Barelli - de 8, I mil casos denunciados à OIT por entidades
civis. O Ministério considerou apenas 350 casos, encaminhando os demais como infrações à CLT (p. 32).
De qualquer forma, os argumentos que relacionam o trabalho servil ou escravo ao mero atraso ou ao arcaísmo são
desmontados por dados que apontam um renascimento da escravidão em países como os EUA, ou a França. "Em um relatório de 1993, a Organização Internacional do Trabalho afirmou serem dezenas de milhares, em todo o mundo, o número de pessoas submetidas a tais condições; esse total chegaria a cem milhões, segundo e Anti-Slavery International, que
inclui na estimativa a 'prostituição forçada e o trabalho ilegal de crianças (que, por definição é sempre forçado, pois
elas não estão em condições de dar livremente seu consentimente)" (p. 38).
Ao lado da importância indiscutível do fenômeno e de
suas proporções, outra questão ganha relevo: a unificação
dessas situações sob a palavra 'escravidão',
investida de
novos significados, recuperada como desdobramento das
lutas em curso. Essa velha palavra, ressemantizada, passa a
expressar "novas concepções acerca da justiça e da injustiça, dos limites sociais da desigualdade entre os homens".
Para além do desafio a esses limites, tampouco os códigos
de direitos trabalhistas e humanos comportam e abrigam
essas significações e revelam sua insuficiência. "As limitações dos instrumentos existentes estão obrigando entidades
civis, órgãos governamentais e legisladores a rever antigas
definições no sentido de atender a novas demandas e denúncias" (p. 39).
"Escravidão tornou-se, pode-se dizer, uma categoria
eminentemente política; faz parte de um campo de lutas, e é
utilizada para designar toda sorte de trabalho não-livre, de
exacerbação da exploração e da desigualdade entre os homens. Muitas vezes, sob a designação de escravidão, o que
se vê mais enfaticamente denunciado são maus tratos, condições de trabalho, de remuneração, de transporte, de alimentação e de alojamento não condizentes com as leis e os
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costumes." (p. 44). Entre a desumanização vista como aproximação indevida de homens a animais e a desumanização
pela crueza da linguagem do mercado, os depoimentos entremeados de silêncio e reticências engasgam seus ouvintes
e leitores, "[. ..] leva-se tempo para 'gerir o indizível', como
se nós também, estudiosos, militantes, nos contaminássemos [...] que se impõe os que passaram por situações-limite" (p. 46). Entre coisas e animais, pela redução da humanidade dos que estão subordinados a condições extremas de
exploração, a palavra escravidão adquire poder simbólico e
político de unificação.
Entretanto, além da indignação, se observa ao longo do
texto análises que vão em busca de linhas e limites nem sempre nítidos, em contextos marcados por diferenças significativas. Há um certo desbalanceamento entre o tratamento de
casos, com materiais de densidade informativa diversa. Mesmo assim, sua leitura dá conta da extensão e, ao mesmo tempo, das particularidades e dos desdobramentos das diferentes
situações. Os casos constatados no Brasil parecem ter fontes
documentais mais precisas e a autora, ao justapô-Ios, tem a
felicidade de combinar situações que se desenvolvem tanto
no Sul, como o Paraná, quanto no Centro-Oeste e no Norte,
como Mato Grosso do Sul e Pará. Além das localizações regionalmente diversas, possuem determinações e implicações distintas: a condição feminina, o alcoolismo, a diversidade étnica e as mediações culturais que permitem o envolvimento das
relações internas à organização social indígena.
A descrição e a análise da situação de escravidão
interétnica poem em relevo a mescla entre formas de legitimidade advindas de padrões culturais e formas de sociabilidade dos grupos subordinados com a questão do próprio
status legal das populações indígenas e da intermediação da
Funai. Chefe de posto, 'capitão' de aldeia, 'cabeçantes' entre os quais se encontram membros adultos da comunidade,
instâncias legais e estatutos diversos, formas de legitimação
que se tecem no terreno do confronto entre formas culturais
diversas - o conjunto de todos esses elementos, entre outros, demonstra o grau de complexidade deste e dos outros
casos e, por outro lado, a acuidade e o cuidado das análises
desenvolvidas ao longo dos capítulos. Vale a pena reproduzir um pequeno trecho da página 77, para que se possa ter
uma idéia do que está em jogo.
Daí que duas posições, na verdade, estavam em disputa: a das entidades de direitos humanos, de representação e apoio dos trabalhadores;
e a dos patrões e
dos intermediários.
Essas posições talvez se colocassem em conflito na própria percepção dos jovens que,
segundo alguns depoimentos, quando fora da vigilância de seus superiores, se atreviam a expressar descontentamento.
Transformações
que demandam trabalho político. Trabalho que vem sendo feito.
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Ao discutir e levantar a questão dos escravos da desigualdade, N. Sterci, ilumina ainda questões que perpassam
a história recente do país, de um ponto de vista muito particular: o da "dívida e da coerção contra a força dos direitos".
Ou seja, a pergunta do que é o trabalho não-livre ilumina e
interroga os horizontes do que se entende por trabalho livre.
Algumas passagens desse ponto de vista são preciosas: 'l..
]
a carteira de trabalho, o nome do trabalhador nela, a assinatura do empregador, o registro da profissão, a data de entrada no emprego, a anotação do salário são dados de referência e de identidade. Ao negar a regularização ou reter a carteira sob qualquer pretexto, os empregadores estão minando
uma das expressões legais de constituição da identidade e
do reconhecimento do trabalhador como assalariado" (p. 89).
Em oposição às concepções que encenam essas situações
como meramente transitórias, se enfatiza a longa jornada percorrida até a construção do reconhecimento dessas formas de
exploração extremas, se desenha um quadro da clandestinidade e do anonimato, da impossibilidade de acesso dos trabalhadores a elas submetidos a qualquer instância que tangencie
a esfera pública. "Quantas vezes, trabalhadores submetidos a
essas condições não se puseram compulsivamente a explicar,
sem que isso Ihes fosse pedido, as circunstâncias em que seus
documentos se queimaram, se perderam na mata ou foram
levados pelas águas? Quantos morreram ou ficaram detidos
em alguma propriedade sem que seus companheiros pudessem deles dizer mais que um apelido? " (p. 90).
Trata-se, assim, de discutir o estatuto do trabalhador
como sujeito de direitos (p. 91), de perceber a imobilização
em contraposição direta à proletarização, isto é, à constituição da condição operária. Como se sabe, nesses tempos difíceis de flexibilização do já tão flexível, porque ilegal, mercado de trabalho no Brasil, bem como do já tão flexível (porque freqüentem ente imiscuído nas brechas e burlas à lei)
contrato de trabalho no Brasil, essa discussão é urgente, o
que não pode e não deve nublar o reconhecimento
e a
enunciação das condições que permitem caracterizar as diversas situações de extrema subordinação descritas nesse
livro como situações de escravidão contemporânea.
Algumas observações são ainda necessárias para que se
tenha em vista a perspectiva que orientou as descrições e as
análises. A primeira diz respeito à diversidade das situações
de empregadores/patrões - freqüentem ente escondidos atrás
dos intermediários - e da presença/ausência de investimentos na expectativa de lealdades futuras, assim como na transformação desses investimentos, desde os anos 60, pela extensão das leis trabalhistas aos trabalhadores do campo. A
segunda diz respeito à diversidade de situações dos subordinados, diante dos quais, ultrapassando
a esfera dos
prejulgamentos, é preciso perguntar e compreender "o que
motiva essa ou aquela atitude [...] quais as margens de poder
e as possibilidades dentro das quais se configuram as estratégias individuais ou coletivas dos subordinados" (p. 126).
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Desse ponto de vista, a reconstrução analítica da peonagem
e da prostituição no Norte do país são exemplares, porque
permite vislumbrar afastamentos e reconciliações em relação às situações familiares, motivações culturais, trajetórias
que se inserem em uma dinâmica familiar específica. Completa-se, assim, um caminho que conduz os leitores, de uma
denúncia necessária à compreensão da complexidade e da
pluralidade das formas de dominação e exploração, que se
fazem sobre os dominados, mas não a despeito deles, cujas
"vítimas são sujeito" (p. 132), são "atores, portadores de
tradições e valores, pessoas que ocupam posições determinadas na estrutura hierárquica e na organização dos grupos
sociais a que pertencem" (p. 126). Nesse reconhecimento,
que se faz pela afirmação da humanidade dos dominados e
na sutileza com que empreende a análise das situações, Neide Sterci se coloca na contramão
das formas de
desumanização que estão contidas na brutal assimilação de
homens e animais, de um lado, e na mais acabada transformação, "pela crueza da linguagem do mercado", dos homens e das mulheres em coisas.
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Os 'centros' de
São Paulo
Heitor FRÚGOLI Jr., São Paulo: espaços
públicos e interação social. São Paulo, Marco
Zero/SESC, 1995. 112 páginas.

Júlio Assis Simões
Até o começo deste século, fazia sentido chamar de 'cidade'
o centro histórico de São Paulo. O núcleo compacto e
contínuo de edificações situado na colina entre os rios
Anhangabaú e Tamanduateí
concentrava os espaços de
entretenimento, comércio e finanças, discussões, articulações
e decisões políticas da elite. Além disso, ele se destacava
como um conglomerado em meio a loteamentos emergentes
e povoados antigos, separados entre si por grandes vazios,
que davam à São Paulo de então o aspecto "não de uma
grande cidade, mas um amontoado de pequenas cidades
construídas uma ao lado da outra e uma dentro da outra",
como escreveu um viajante estrangeiro.
O imaginário
nostálgico de certa elite paulistana retrata a 'cidade' dessa
época como um local ainda bucólico, para onde convergia
"tudo quanto São Paulo tinha de mais seleto". Mais tarde,
quando os limites da 'cidade' se estenderam até o entorno
da praça da República, se acrescentou a essas imagens
nostálgicas a vivência de certos grupos de intelectuais em
seu itinerário boêmio por ruas, bares, cinemas, clubes e
prostíbulos desse centro expandido.
Hoje em dia, as velhas áreas centrais foram apropriadas
e reinventadas por grupos sociais heteróclitos, das classes
populares, e tudo se transformou: a imagem atual do centro
histórico e do expandido é a de um pesadelo povoado de
camelôs, mendigos, meninos de rua, assaltantes e assassinos,
categorias estas sem linhas de fronteira bem definidas. A
'cidade' já migrou para a avenida Paulista, avenida Faria
Lima, e há quem prefira situá-Ia nas torres envidraçadas e
praças sem alma da avenida Luís Carlos Berrini. De fato, a
'cidade' se fragmentou e se espalhou por todos esses locais,
além de alguns outros, grandiosos, privados, de acesso
controlado, onde os sucedâneos da elite se esforçam para
acreditar que restauraram sua utopia de sociabilidade entre
'iguais', longe dos males da pobreza urbana.
Toda essa complexa história, da degradação das áreas
centrais de São Paulo, da fragmentação de seu centro e da
emergência de novos padrões de sociabilidade urbana que
parecem desafiar nossas concepções de vida pública, aparece
de forma concisa e bem-documentada
no livro de Heitor
Frúgoli Jr., São Paulo: espaços públicos e interação social.
Essa ampla temática forma o terreno comum para a
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apresentação e a discussão de pesquisas empíricas que o autor
empreendeu em diferentes momentos, com destaque para
sua dissertação de mestrado sobre espaço e sociabilidade
nos shopping centers.
Na introdução ("Cidades: espaço público e diversidade")
o autor delimita seu tema na relação entre espaço urbano e
padrões de sociabilidade. Ele define seu conceito básico de
"cultura pública" moderna, na esteira de Richard Sennett,
como os padrões públicos de relações sociais gerados a partir
da vivência boêmia em cafés, parques e teatros, espaços
especializados para a reunião das "massas de estranhos entre
si", uma vez dissolvidas as referências mais estáveis de
reconhecimento mútuo e hierarquia do Antigo Regime. Dessa
perspectiva, Frúgoli Jr. herda o pressuposto de que está em
curso um processo global de deterioração
dos espaços
públicos,
favorecimento
de espaços privatizados
e
esvaziamento do sentido da vida urbana pública. Sua tarefa
principal se torna, assim, elucidar o nexo entre o declínio, a
escassez
ou a inexistência
da cultura pública e as
transformações urbanas que trazem aos espaços públicos
mais massas de 'estranhos' (leia-se: migrantes nordestinos
pobres, no caso de São Paulo) e impelem as camadas sociais
de poder aquisitivo mais alto em direção à procura de novos
pontos de moradia e consumo, não 'contaminados'
pela
presença da pobreza. O autor tem o cuidado de notar e
documentar, através dos relatos etnográficos que ocupam
boa parte do livro, que essas transformações estão ligadas a
novos tipos de sociabilidade e aventuras urbanas; ainda assim,
ele sustenta que essas novas culturas urbanas se caracterizam
predominantemente
por princípios privatizantes e avessos à
visibilidade
pública, implicando
uma deterioração
das
possibilidades de interação social marcada pela diversidade.
O capítulo
I ("A deterioração,
popularização
e
diversificação do centro tradicional de São Paulo") lida com
fragmentos da história de São Paulo para circunscrever o
processo de deslocamento, desdobramento
e diluição da
centralidade urbana. Mesmo chamando a atenção para a
relevância
de fatores
ainda pouco explorados
na
transformação do centro tradicional paulistano nas primeiras
décadas do século, como a modernização
do comércio
varejista e a introdução das lojas de departamentos, o autor
mantém o argumento básico de que o principal fator de
deterioração do centro foi a sua popularização, identificada
com a presença de migrantes nordestinos e suas atividades
informais de comércio e serviços. Talvez se pudesse cobrar
aqui uma visão mais crítica da noção de 'deterioração'; seja
como for, o autor ressalva que, na prática, tal noção é aplicada
pelas camadas média e alta (e seus mistos de porta-vozes e
fazedores-de-cabeça)
aos pobres e às atividades que estes
exercem, muito mais do que ao processo de desenvolvimento
urbano que engendrou tal situação.
Nos capítulos 2 ("Espaços da cidade e atores sociais das
ruas") e 3 ("A metrópole apartada nos centros especializa-
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dos") encontramos o melhor do livro: relatos etnográficos
que, mesmo sintéticos, matizam e desafiam os pressupostos
teóricos da análise. O capítulo 2 descreve alguns grupos
sociais populares que ocuparam com novo significado o
centro e certos 'subcentros' tradicionais, segundo uma lógica
que "não é aleatória e muito menos individualizada" (p. 34):
meninos e homens de rua na praça da Sé e arredores;
batedores de carteira, michês e travestis na avenida Ipiranga
e na praça da República; grupos jovens de classes populares,
negros, punks, funkeiros, fãs de heavy-metal nas galerias
das ruas 24 de Maio e Dom José de Barros; camelôs,
engraxates e prostitutas no largo da Concórdia, no Brás;
desempregados no largo 13 de Maio, em Santo Amaro.
O autor propõe o conceito de 'cultura das ruas' para dar
conta desse quadro diverso de ocupações sociais. As
características principais dessa 'cultura das ruas' seriam sua
aversão a qualquer tipo de institucionalização
(de onde
decorreria sua relativa 'invisibilidade ') e sua orientação por
princípios
informais
que combinam
solidariedade
e
hierarquia em moldes tradicionais e clientelistas na formação
de estratégias de sobrevivência, nas quais são freqüentes a
violência e a itinerância. O autor contrasta os dois tipos, a
'cultura das ruas' e a 'cultura pública', entendendo que a
primeira envolve certas formas de transgressão, organização
informal e apropriação privada do espaço que colidem
frontalmente
com os princípios
públicos de debate e
discussão de idéias na resolução de conflitos e na aquisição
de cultura. Mas essa elegante tipologia contrastiva arruma
demais os dados, impedindo que se explorem meandros e
dissonâncias: por exemplo, põe-se no mesmo saco diferentes
tipos de ocupação transgressora, como a dos batedores de
carteira da avenida Ipiranga e a dos jovens fãs do hip-hop
que invadiram o largo São Bento para dançar ao som de seus
rádios no volume máximo; ou, ainda, desaparecem
as
ambigüidades e tensões entre os praticantes dessa suposta
cultura 'comum' das ruas, que foram notadas na descrição
das relações hierárquicas entre os trabalhadores informais
do Brás. A análise poderia explorar a perspectiva (implícita
na descrição etnográfica) de que certas áreas da cidade, como
a Praça da Sé, funcionam como zonas de contato entre
diferentes categorias socais, cujas identidades são tão fluidas
e cambiantes quanto os territórios pelos quais transitam.
Ocorre, porém, que a interpretação tende a se construir
externamente ao discurso e à prática dos atores sociais
focalizados, e acaba não fazendo jus às sensíveis descrições
etnográficas.
O capítulo
3 lida com as formas emergentes
de
sociabilidade
que aparecem
nos novos complexos
arquitetônicos
privatizados
(shopping centers, centros
empresariais,
hipermercados,
condomínios
fechados),
capazes de desempenhar o papel das antigas áreas centrais,
de acordo com uma nova lógica de especialização de funções,
com 'interiorização' do espaço e segregação social. Nesses
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espaços, conforme o autor, se configura "uma cidade voltada
para os interiores",
onde se procura compensar
as
deficiências de infra-estrutura da metrópole real e eliminar
todos os transtornos que podem acometer as áreas ao ar livre.
Trata-se,
paradoxalmente,
de espaços
públicos
de
propriedade
privada, onde o público permanece
sob
vigilância
atenta e os atores sociais indesejáveis
ou
perturbadores
da ordem são contidos e excluídos. Tais
espaços são concebidos para assegurar uma convivência
funcional, harmoniosa
e socialmente
homogênea num
território asséptico e controlado; mesmo assim, como mostra
o autor, eles configuram um novo formato para o encontro
(nem sempre pacífico) das diversidades
socioculturais
contemporâneas.
O autor fala numa "cultura de espaços fechados" para se
referir genericamente
a esses locais, mas fica claro,
especialmente pela etnografia dos diferentes usos sociais dos
shopping centers, que tais espaços são diversificados em
relação a vários aspectos, como, por exemplo, os graus de
controle do acesso e de tolerância para com grupos sociais
populares. Frúgoli Jr, mostra que os shopping centers, apesar
dos controles e restrições que impõem aos freqüentadores,
são também espaços de sociabilidade
interclasses
e,
principalmente nos finais de semana, se transformam em
"praças interbairros" onde se organiza a convivência entre
jovens de diferentes regiões da cidade e de diferentes camadas
sociais, ainda que o nível de heterogeneidade social varie de
um shopping para outro.
Aqui, mais do que identificar novos sintomas do suposto
declínio da vida pública, o trabalho de Frúgoli Jr, aponta
(embora explore pouco) um estimulante cruzamento de
temáticas: a sociabilidade nos novos espaços urbanos e os
estilos
de vida da juventude.
Mereceria
maior
desenvolvimento a proposição segundo a qual, especialmente
para os jovens,
os shoppings
"constituem
espaços
comunicacionais
onde
se definem
e redefinem
simbolicamente
diferenças socioculturais"
(p. 97). Isso
poderia ser feito por uma ênfase na reelaboração ativa de
estilos de vida, mesclando consumo e lazer, que incorpora
as possibilidades de exploração lúdica e estética oferecida
pelos shopping centers e por espaços similares. A persistência
nessa senda de análise poderia ajudar a colar mais a
interpretação teórica às etnografias, pois a partir das próprias
práticas
dos jovens nos shoppings,
descritas
com
sensibilidade pelo autor, seria possível reconstituir uma
concepção renovada de estilo de vida, como a capacidade de
cultivar o gosto por experiências
afetivas intensas em
comunidades emocionais passageiras (aquilo que Maffesoli,
meramente atualizando Ourkheim, chamou de "tribos pósmodernas"), e de transitar por entre distintas referências
culturais de comportamento e apresentação pessoal. Essas
novas formas de interação social nem são, afinal de contas,
exclusivamente juvenis, se lembrarmos que hoje em dia os

estilos de vida que costumamos associar à juventude estão
migrando para todas as faixas etárias.
Os lugares urbanos continuam
a ser suportes de
significações compartilhadas que, no entanto, se superpõem
e se entrecruzam, formando múltiplas zonas de transição ou
"espaços liminares", como diria Victor Turner, fazendo da
cidade um emaranhado de territórios fluidos, com inúmeros
'centros'.
Acredito
que nossa compreensão
dessas
sociabilidades
emergentes avançaria se deixássemos um
pouco suspenso o enquadramento teórico do declínio da vida
pública (freqüentem ente mais pressuposto que demonstrado)
e, seguindo as trilhas mais promissoras desse trabalho, nos
empenhássemos ainda mais na leitura dos sinais que advêm
tanto das ruas quanto dos complexos
arquitetõnicos
privatizados, para decifrar o complexo inter-relacionamento
de identidades culturais móveis nos espaços urbanos flexíveis
e híbridos de megalópoles como São Paulo.

JÚLIO ASSIS SIMÕES é doutorando em
Ciências Sociais na Unicamp e professor da
Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
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Negros da terra
John Manuel MONTEIRO, Negros da terra.
Índios e bandeirantes nas origens de São
Paulo. São Paulo, Companhia das Letras,
1994. 300 páginas.

Antonio Carlos de Souza Lima
o estudo

sobre a história das relações entre povos indígenas
e conquistadores no Brasil foi sempre tema pouco abordado
pela historiografia, pelas Ciências Sociais e até mesmo pela
Etnologia. Exceto breves menções, como as feitas por autores como Perdigão Malheiros ou Jacob Gorender, e por alguns poucos trabalhos específicos, como o de Alexander
Marchant, só nos inícios da década de 80 o tema ganharia
relevância, em grande medida coincidindo com o surgimento
da expressão 'história indígena'.
Combinavam-se,
então, as demandas por informação
histórica para os processos de regularização de terras indígenas com a percepção crescente das limitações das abordagens etnológicas mais clássicas, que percebiam a sociogênese
das estruturas políticas voltadas para sua dominação, e as
próprias transformações advindas do contato com o conquistador, enquanto sem significado para a apreensão profunda
das sociedades nativas do território brasileiro. Salvo poucos
historiadores - dentre eles, John Manuel Monteiro -, sempre se tratou sobretudo de interesse de antropólogos. Em
que pesem os notáveis avanços analíticos advindos dessas
preocupações e do labor, criativo e incessante, daqueles que
as professaram, de seu uso hoje freqüente, a expressão 'história indígena' não parece constituir um subcampo substantivamente alicerçado em teorias ou em métodos específicos,
quer da História (homólogo, por exemplo, à História Econômica) quer da Antropologia (homólogo, dentre outros à Antropologia Urbana). Pensado pelos que em tais temas vêm
trabalhando como 'ponto de encontro', tratar a história indígena como subdisciplina/subcampo
é um passo apressado e
grande demais.
Isto é especialmente verdade para Negros da terra, ganhador de Menção Honrosa na competição de 1995 pelo
'Cline Prize ', do Committee on Latin American History, da
American Historical Association. Estudo embasado em sólida documentação compulsada em arquivos do Brasil, de
Portugal e da Itália acerca das formas sociais elaboradas em
torno da escravidão indígena, como surgiu entre povos nativos e conquistadores na região do atual estado de São Paulo,
entre os séculos XVI e XVIII, se origina da tese de doutorado defendida em 1985 por John Manuel Monteiro, em História da América Latina, pela University of Chicago. Desde
então a pesquisa se beneficiaria da rica experiência profis-
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sional de Monteiro, durante o período em que ele se radicaria no Brasil, em Departamentos de História de distintos
campi da Unesp e, desde 1994, no Departamento de Antropologia da Unicamp. No mesmo ano sairia a primeira edição do livro (reimpresso pela primeira vez em 1995) e o
autor publicaria, como coordenador, o importante Guia de
fontes da história indígena e do indigenismo, pelo Núcleo
de História Indígena da USP, e se tornaria pesquisador do
Cebrap.
O resultado é um trabalho de raras qualidades em termos sociológicos,
aliando a erudição (em seu sentido
historiográfico específico), que permite trabalhar largamente
fontes como inventários e registros paroquiais de batismos,
a uma análise fina, capaz de destruir mitos constitutivos da
nacionalidade - o do 'bandeirante'
e o da profundidade
histórica (quase uma 'essência cultural portuguesa')
do
expansionismo territorial 'luso-brasileiro'
e da pouca significação da escravização de índios etc. Negros da Terra
constrói por três séculos, de modo dinâmico, a trajetória
social que vai da invasão e conquista de povos autônomos,
passando
pela expropriação
de suas terras e pela
escravização, sob modalidades singulares, até assumir, já no
século XVIII, a condição de um campesinato marginal, periferia entre as periferias do império colonial português.
Dos três problemas a que Monteiro se propõe (p. 9),
isto é, "[ ... ] o papel do índio na história social e econômica; o pujante mito do bandeirante; e a importância das economias não-exportadoras
para a formação do país", todos
enfrentados com igual competência e inovação, o mais
importante é a forma como são tratados: sem citações
grandiloqüentes
de teóricos das Ciências Sociais, sem se
imiscuir em debates historiográficos
estéreis, ultrapassados e pouco calçados em interpretações fundadas sobre a
produção de dados primários, sem se propor mais uma interpretação geral para um Brasil que decerto então inexistia.
Estamos, pois, longe da(s) mitologia(s) constitutiva(s) de
um Estado Nacional, que muitas vezes se traveste em debates fundadores de linhas de investigação. Monteiro dialoga, de forma ampla, com alguns próceres do que denomina "historiografia
convencional" (p. 98), notadamente
paulista, mas também com inovadores, entre os quais Sérgio Buarque de Hollanda. Sobretudo, se reporta a estudos
feitos por historiadores norte-americanos
sobre a América
Latina (Brasil inclusive), beneficiários das condições de
construção de uma perspectiva comparativa.
Os sete capítulos do livro se iniciam, após uma breve
apresentação, com um cenário nada edênico da região no
século XVI ("A transformação de São Paulo indígena"),
pouco tempo após a chegada dos primeiros portugueses.
Nele, as populações de fala tupi e os recém-chegados europeus estabelecem vínculos de aliança que logo se desfazem
em conflitos, guerra e escravização das primeiras, vítimas
das numerosas epidemias trazidas pelo contato - variável
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que, importante para diversos processos dispostos pelos três
séculos abordados, surgirá em mais de um capítulo -, panorama que se complexificaria com a presença jesuíta e sua
disputa com os colonos pelo acesso e pelo controle da mãode-obra indígena.
O segundo capítulo ("O sertanismo e a criação de uma
força de trabalho") nos apresenta o 'bandeirantisrno", essencialmente enquanto voltado para a produção de cativos
destinados as variadas requisições de uma economia essencialmente agrícola, voltada para o abastecimento de produtos para a subsistência local e dos núcleos do litoral. Isto é
feito com uma revisão acurada da organização social do
sertanismo, termo de época mais adequado ao espectro amplo de expedições. Com riqueza de dados a demonstrar os
variados dispositivos políticos construídos nas relações entre representantes da Coroa, os colonos e os jesuítas, o capítulo apresenta a violência e a crueza da destruição dos povos nativos, de modo muito mais eloqüente que as usuais
denúncias genéricas.
"O celeiro do Brasil" (capítulo terceiro) introduz o leitor em numerosos aspectos da agricultura paulista, denunciando o grave 'esquecimento'
que a historiografia - até a
mais engajada - produziu no tocante à importância e à
abrangência da escravidão indígena na vida social de regiões,
atividades e períodos fundamentais da história dos empreendimentos lusitanos na América. Nesse sentido, a recuperação do significado
e do modo de funcionamento
da
triticultura nesse capítulo é exemplar.
Os dois capítulos seguintes ("A administração particular" e "Senhores e índios") apresentam, por meio do tema
específico abordado, a análise das formas sociopolíticas pelas
quais determinadas relações de poder e violência, oriundas
da invasão das terras e do apresamento violento de diversos
povos indígenas, se combinam com estratégias de luta dos
índios em cativeiro, constituindo um modo de dominação
específico. Estão aí presentes elementos que efetivamente
alargam os horizontes da historiografia acerca da escravidão e permitem tomá-Ia, em bases comparativas, enquanto
instituição mais genérica. Mais: é significativo ver a profundidade histórica de características da atividade política
que muitas vezes foram substantivadas como dados culturais 'brasileiros', a-históricos, e que aqui vemos em sua gênese. Tal é o caso da torção ideológico-jurídica que permite
a continuidade do apresamento e do cativeiro após as bulas
papais e as proibições da Coroa, compatibilizando interesses opostos sob os desvãos da lei; ou ainda, para citar somente mais um exemplo, as formas de vinculação pessoal
que contribuem para instituir certos equilíbrios no sentido
conflitivo desse conceito. É o caso do compadrio e de sua
funcionalidade na vida de um sistema social escravista. Surgem-nos os dispositivos da organização de uma sociedade
fortemente estratificada, na qual a hierarquia é um princípio
ordenador básico, gerando categorias sociais não-redutíveis

às metropolitanas. Seria simplório, por outro lado, não reconhecer a maestria com que as especificidades históricas dessa
estrutura sociocultural nos são apresentadas, limitando-as a
comparações mecânicas de seus grandes traços com os de
outros impérios coloniais do período, ou a modelos genéricos para todo o Brasil.
Os capítulos seis e sete ("As origens da pobreza rural" e
"Os anos finais da escravidão indígena") fecham o livro com
o estudo da estratificação dessas redes sociais, da crítica à
idéia de que há uma reposição mecânica: a escravidão indígena - os negros da terra - pela dos africanos. Aqui se
encontram alguns dos caminhos de formação dos chamados
'pobres (rurais)' pela historiografia.
Ao modo dos bons trabalhos
historiográficos
e
etnográficos, Negros da terra nos deixa um excedente de
dados e de pistas preciosas nos diversos aspectos que aborda, palidamente aqui referidos. Trata-se de generosa e séria
historiografia da melhor qualidade: muito além dos interesses de etnólogos e historiadores voltados para o estudo dos
povos indígenas, é leitura imprescindível para estudiosos
does) campesinato(s), das relações de poder e da atividade
política, da escravidão e das grandes unidades que conformam impérios coloniais, entre os muitos pontos que surgem
no livro entretecidos. Há que ser lido.
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Com quantos
partidos se faz
uma democracia?
Jairo Marconi NICOLAU. Multipartidarismo
e democracia. Rio de Janeiro, Fundação
Getúlio Vargas, 1996. 118 páginas.

Maria Celina D' Araujo
"Com este livro o autor firma não só a sua reputação como
um dos melhores especialistas no estudo dos sistemas partidários e eleitorais, como também sua vocação de abordar
temas complexos com um estilo e uma linguagem que os
façam acessíveis a um público mais amplo do que o do circuito dos iniciados." Com estas palavras Luís Werneck
Vianna sintetiza um dos pontos altos desse livro que se dispõe a apresentar, de forma clara e objetiva, um tema imprescindível para a compreensão de nossas instituições políticas, mas que pode facilmente cair no campo da aridez. Lembre-se também que este é o segundo livro do autor sobre
temática correlata. O primeiro, Sistema eleitoral e reforma
política (Foglio, 1993), já se dispunha a desmistificar uma
série de simplificações que se prestam a associar, de maneira
casuística, sistemas de governo e sistemas eleitorais com maiores ou menores índices de democracia ou de estabilidade.
Com essa nova contribuição, o autor faz um balanço da
democracia pluripartidária brasileira da Nova República, ou
seja, do período que vai de 1985 a 1995, e nos mostra, mais
uma vez, como conclusões apressadas não podem nos levar
muito longe. Esse período é notoriamente conhecido por ser
um momento de partidos emergentes, mas também por ter
propiciado o surgimento de uma série de legendas cuja duração foi tão efêmera quanto inexpressivo foi o seu conteúdo ideológico. Essa multiplicação generosa tem levado não
apenas o cidadão comum, mas também analistas e cientistas
sociais, a questionar o sentido de tantos partidos e a associar
essa proliferação com um certo caos institucional. Nesse
sentido, Multipartidarismo e democracia se torna indispensável, basicamente porque nos mostra a lógica desse aparente caos, colocando em perspectiva a emergência desses
partidos dentro de um ordenamento necessário à compreensão do período.
Os dados do autor nos mostram que, no decorrer dos
dez anos analisados, nada menos que 68 partidos apareceram na cena política brasileira. Destes, apenas oito tiveram
mais de 5 por cento dos votos nas eleições de 1990 e de
1994, 23 figuravam em 1995 como partidos devidamente

189
registrados, 18 alcançavam representação no Congresso e,
pelos dados do autor, 8,2 podiam ser considerados partidos
efetivos. Essas contas, que reduzem tão drasticamente os
números, não revelam, contudo, dados muito alentadores para
os padrões convencionais que relacionam o número de partidos com a estabilidade democrática. De fato, com uma situação de 8,2 partidos efetivos, o Brasil é quase um recorde
em fragmentação partidária. Por outro lado, a ausência de
clivagens ideológicas sérias impede que cheguemos ao que
Sartori chama de pluripartidarismo polarizado, sinônimo de
crise e instabilidade. A par de tudo isso, o autor observa que
uma característica adicional do atual sistema partidário é a
emergência de vários e efêmeros partidos criados por cidadãos anônimos, o que poderia ser lido, segundo meu raciocínio, tanto como uma permissividade da legislação, quanto
como uma demonstração da tendência a um incremento da
taxa de associativismo entre nós. Além do mais, uma legislação eleitoral generosa, que tem facilitado a criação de partidos, tem feito vista grossa para a exigência de que os mesmos tenham registro definitivo para concorrer a eleições.
Provavelmente nosso déficit para com a democracia e a liberdade de expressão levou a que vários arremedos de partido com registro provisório tivessem tido chances igualitárias
de participação eleitoral. Se essa é uma medida democrática
que valoriza a liberdade de expressão e organização, nem
sempre o resultado é o melhor do ponto de vista institucional.
Chegando a esse ponto há que levantar dois questionamentos. Primeiro, o que leva à fragmentação, e, segundo,
quais as conseqüências disso para a democracia? Grande
parte do livro se detém em examinar a primeira questão. O
autor nos mostra, em primeiro lugar, que, se tratarmos o sistema partidário como variável dependente, a fragmentação
não pode ser explicada pelo sistema eleitoral. O tipo adotado aqui - fórmula D'Hondt - é conhecido por favorecer
os grandes partidos - os mais votados - e não pode, portanto, ser interpretado como uma causa da fragmentação.
Além do mais, para favorecer ainda os grandes partidos, temos a inclusão dos votos em branco para o cálculo do quociente eleitoral. Esse é um ponto importante, pois recorrentemente se associa o sistema proporcional à capacidade ilimitada de reproduzir
novos partidos
e, "quando
o
multipartidarismo
é visto simples e inevitavelmente como
efeito da representação proporcional, a melhor opção para
reduzir a fragmentação partidária é obviamente propor o fim
da representação proporcional" (p. 49).
Foi a associação entre proporcionalidade
e fragmentação que levou, entre nós, à demanda por mudanças eleitorais que caminhassem na direção do sistema majoritário.
Nicolau derruba essa tese ao afirmar que o sistema eleitoral
brasileiro apresenta mecanismos que favorecem os maiores
partidos, embora, em alguns casos, a alta magnitude do distrito, ou seja, o elevado número de cadeiras alocadas para
um determinado estado brasileiro, tenha tendido a tornar mais
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fácil a representação de pequenos partidos (p. 61).
Se o sistema eleitoral não é causa da fragmentação, o
mesmo não se pode dizer dos efeitos das coligações e da
facilidade para que políticos e parlamentares troquem de
partido. De 1985 para cá tem-se notado uma tendência à
diminuição dessas mudanças, mas a ausência de uma legislação que obrigue a alguma fidelidade partidária torna sempre possível que o dique da mudança se abra, em função,
muitas vezes, de interesses eleitorais de última hora. São,
aliás, esses interesses que motivam a maior parte das coligações, particularmente porque a legislação eleitoral vincula o
horário gratuito na televisão ao tamanho das bancadas. Os
dados do autor a esse respeito são impressionantes. Seus
cálculos mostram que, se as coligações parlamentares fossem extintas, oito partidos deixariam de ter representação
na Câmara do Deputados! Isto porque as coligações introduzem uma 'injustiça alocativa', pois, funcionando na prática como partidos para efeitos de quociente eleitoral, acabam permitindo que partidos pequenos, sem expressão eleitoral, conquistem cadeiras. Por tudo isso, o autor conclui
que a possibilidade de troca de legenda e a existência de
coligações são os principais responsáveis pela fragmentação, particularmente no plano nacional.
Outros indicadores introduzidos pelo autor mostram que
ainda é bastante baixo o índice de nacionalização dos partidos. Em geral, os partidos concentram seus votos em alguns
estados ou regiões e, nesse sentido, a grande exceção tem
sido o PMDB. Quanto às conseqüências de tudo isso para a
democracia, o autor adianta que a fragmentação, associada
à ausência de maiorias parlamentares, forma a pior combinação possível. No entanto, a tendência brasileira, atualmente
contrária à polarização ideológica entre os partidos, tem favorecido governos de coalizão. O autor, além do mais, tende
a achar que a fragmentação parlamentar não pode ser vista
como um obstáculo à implementação de políticas públicas e
que, portanto, não é, por definição, um entrave à estabilidade e à democracia. Ou seja, apesar da isenção que imprime a
seu estudo, parece claro não favorecer iniciativas que visem
alterar as regras eleitorais nem partilhar da idéia, disseminada entre nós, de que diversidade e pluralidade amplas são
caminhos tentadores e às vezes inevitáveis para a desordem.
Valeria ainda lembrar que os estudos sobre partidos têm
andado em baixa nos últimos anos, aqui e alhures, e esse
estudo aparece em boa hora, como um estímulo a novos debates. Se é verdade, como lembra o autor, que a democracia
de 1946 foi bastante estudada no que toca aos partidos e ao
sistema partidário, não creio que esses estudos sejam exaustivos. Faltam ainda trabalhos comparativos entre os partidos
brasileiros desse período e faltam igualmente análises do
modelo partidário daí decorrente. As investigações sobre os
partidos que vigoraram no pós-64 são ainda embrionárias.
Excluindo as análises do Partido Comunista e do PT, resta
muito pouco em termos de estudos de caso. Esse balanço

está para ser feito, e seria necessário, no meu modo de ver,
por duas razões. Ajudaria a compor o quadro que vigorou
desde o regime militar e permitiria uma comparação mais
sistemática
com o período anterior. Se é verdade que
descontinuidades e rupturas são o lugar-comum da vida partidária nacional, é também necessário reconhecer que um
balanço comparativo entre os vários sistemas poderia nos
ajudar a perceber tendências dominantes. Apostando na intuição, ousaria dizer que em nossa cultura partidária o
dissenso é malvisto, e que a busca de consenso é um objetivo formulado na medida certa para não ser cumprido. Isto
permite, portanto, argumentos morais e intelectuais para legitimar o pluripartidarismo como tendência dominante.
Relembre-se, ainda, que as desmistificações trazidas por
esse estudo não nos introduzem em um quadro otimista sobre o futuro da democracia brasileira. O autor não deixa de
chamar a atenção para o fato de que nenhuma democracia
no mundo de hoje apresenta uma fragmentação tão grande
quanto a nossa e que as conseqüências disso não podem ser
antecipadas. É certo que uma nova lei - a de número 9.096,
de setembro de 1995 - introduziu um leque de barreiras
que dificultam a permanência de pequenos partidos. Mas,
como as reações foram muitas, a lei só começará a ser aplicada em 2002. Até lá, muita coisa pode mudar. Muito provavelmente continuaremos discutindo se, no caso do Brasil, é
a falta de democracia estável que gera muitos partidos ou se
é a existência de muitos partidos que tem tornado a democracia .nais precária. Se a resposta para isso não tiver chegado, podemo: pelo menos nos contentar com uma certeza,
pelo momento: sem partidos políticos não há democracia e
sem estudos sérios sobre esses mesmos partidos estaremos
sempre patinando no senso comum, muitas vezes fascinante, mas quase sempre simplista e enganador.
Para terminar, recorro a Leôncio Martins Rodrigues, um
dos apresentadores do livro, que resume de maneira elogiosa,
porém objetiva, as qualidades do trabalho e do autor: "Jairo
Nicolau é um cientista político, na melhor e na mais correta
acepção do termo, um pesquisador capaz de apreender a
complexidade da vida partidária e afastar interpretações
maniqueístas. Suas conclusões brotam da análise minuciosa
dos dados tratados com rigor científico e precisão conceitual
que somente o domínio de um extensa e atualizada bibliografia brasileira e internacional permitiria".
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Maria Rita Loureiro
Reunindo cientistas políticos e economistas
para o
balanço dos anos 80 no Brasil, essa coletânea abrange
a análise de temas tais como a reforma econômica e a
estabilização
monetária,
esta, aliás,
ainda não
alcançada no momento da realização do seminário que
deu origem ao livro, em meados de 93. Passa pelas
questões de federalismo,
pactos políticos,
participação popular, organização
de interesses, políticas sociais, científicas
e tecnológicas,
e chega à reforma das
instituições
políticas, e mesmo ao papel das Forças Armadas no futuro do país.
Se os economistas
são unânimes em considerar essa
década como perdida, porque enfatizam a questão do
desenvolvimento
econômico, o mesmo não ocorre com
os cientistas políticos. Considerando
dimensões como
a autonomização
de vários segmentos sociais em relação à tutela do Estado, a tendência,
ainda que lenta e
desigual, ao pluralismo
na intermediação
de interesses e à superação do corporativismo,
os analistas políticos vêem avanços nesse período. Mas, por outro lado,
indicam que os desafios à consolidação
democrática
do país são ainda enormes, tanto do ponto de vista do
ordenamento
institucional
quanto do ponto de vista da
prática e da cultura política.
Apesar das nuances, o tom dominante do balanço é
negativo. Diante da pergunta "o que aprendemos
com
as experiências
desse período?",
os economistas
respondem, enfatizando
os inúmeros fracassos de programas de estabilização
monetária, que aprendemos
muito pouco. Olhando para os parcos resultados dos programas sociais ou para os descaminhos
da política científica e tecnológica,
alguns cientistas políticos afirmam que perdemos oportunidades
e não entendemos
as lições da década perdida. Outros afirmam
que o
agravamento
da crise econômica ·nos anos 80 configura o país como caso singular de instabilidade
política
e institucional.
Definindo-se
como provisória, a Constituição promulgada
em 88 legalizou a instabilidade,
tal como mostrou Maria Tereza Sadek: "Excetuandose os Estados revolucionários,
que patentearam
uma
situação de 'revolução
permanente',
não há notícias
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no mundo contemporâneo
de nenhuma Constituição
que tenha se definido como temporária"
(p. 225).
Procurando
entender esse quadro de instabilidade
político-institucional
e de aguçamento
da crise econômica na última década, Sallum Jr. afirma que tais processos são a expressão
de uma crise estrutural
mais
profunda, identificada
com o esgotamento
(por razões
externas
e internas)
do modelo
de Estado
desenvolvimentista
implantado
no país a partir de 30
e do pacto de dominação que o sustentou politicamente. "[ ... ] A crise do regime militar e a conseqüente
democratização
política do país tiveram na crise do Estado uma fonte crucial de impulsão. Ela contribui decisivamente
para o fim do regime autoritário
mas estende-se para além dele. Na verdade,
aprofunda-se
depois e até hoje não foi superada. É a crise do Estado
que está na raiz da instabilidade
econômica dos anos
80 e 90 e explica as dificuldades
de o Brasil se fixar
num regime político estável" (p. 155).
Cabe destaque ainda para o texto de Lourdes Sola,
que abre a coletânea.
Considerando,
como vários outros autores, a centralidade
do marco institucional-Iegal na constituição
do Estado e da ordem política, a
autora também examina, em confronto com outros países latino-americanos,
as limitações
(e eventuais incentivos)
criadas
pela Constituição
de 88 para a
reestruturação
das finanças
públicas
e o equilíbrio
monetário no Brasil. Tomando a governabilidade
como
questão central para a consolidação
democrática,
um
adequado regime fiscal e uma ordem monetária equilibrada são considerados
aqui pré-requisitos
para a
construção
de um Estado com efetiva capacidade
de
governo. A partir desse prisma, se constata que a atual
Constituição brasileira, elaborada por constituintes
sem
visão sistêmica, em termos macroeconômicos
e políticos, e marcada por forte inclinação
federalista,
acabou criando uma situação de paralisia
fiscal para o
Governo Federal. A separação de dois suborçamentos
- o Fiscal e o da Seguridade
Social-,
o aumento da
participação
relativa deste último, o peso das receitas
vinculadas
e a dificuldade
de compressão
das despesas com pessoal são os fatores que reduzem enormemente a capacidade
de governo da União. Ao mesmo
tempo, as dificuldades
de estabelecimento
de coalizões governamentais
relativamente
estáveis, e o acirramento dos conflitos distributivos
em torno da afirmação do princípio federalista,
têm gerado outro ponto crucial de fragilidade
governativa:
a fragmentação
regionalizada
da autoridade
monetária,
solapando
o
monopólio do Banco Central. Sempre centrada no exame do que chama' state cap abilities", necessárias
para
garantir a estabilidade
monetária, a autora mostra ainda os mecanismos
que tornam os governadores,
por
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meio de seus bancos estaduais, autoridades
monetárias rivais do Banco Central, assim como os efeitos perversos gerados por tal situação, em termos do aumento descontrolado
das dívidas públicas.
É interessante
avaliar, hoj e, depois de mais de dois
anos de implementação
do Plano Real e de mudanças
no cenário político, o que permanece válido dessa análise, efetuada em 1993. Se os impasses no encaminhamento das reformas tributária e administrativa
e as dificuldades de solução das crises dos bancos estaduais,
agravadas após a estabilização
monetária,
revelam a
atualidade da problemática
aqui tratada, por outro lado,
ocorrem mudanças no sentido de afirmação da autoridade monetária do Banco Central. Com base em novos
ordenamentos
institucionais
oriundos do próprio Executivo, este tem assumido, ainda que de forma gradativa
e irregular, o controle exclusivo da política monetária, eliminando os diversos mecanismos
pelos quais os
governos estaduais
exerciam tal poder e diminuindo
uma das áreas de pressões políticas sobre o Executivo
Federal, a partir dos estados e das respectivas
bancadas no Congresso.
Será essa situação
duradoura
e
indicativa de consolidação
de uma das condições centrais de governabilidade
democrática?
É ainda prematura uma resposta.
Por outro lado, a desejável
concretização
de uma fonte exclusiva de autoridade
monetária,
comprometida
com os interesses públicos,
impõe, por seu turno, outra questão política: como efetivar o poder legislativo e fiscalizatório
do Congresso
sobre o Banco Central, que, no Brasil, desempenha
funções muito mais ampliadas que em outros países?
Nesse caso, a questão do marco institucional-Iegal
se
configura muito mais por ausência de normas efetivas
que por constrangimentos,
como ocorre na área fiscal.
Em suma, a despeito do caráter desigual, em termos de aprofundamento
analítico, dos vários textos que
compõem a coletânea,
ela trata, em seu conjunto, de
dimensões
cruciais da crise que atinge o país hoje e
constitui referência necessária
para a compreensão
de
nossos impasses políticos.
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