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Renda, riqueza, poder e informação 1

Urbanizado, moderno, industrializado e pobre, o Brasil chega ao século XX/ com ac
aos meios de informação e à tecnologia, mas preso a mazelas medievais, marcadas
níveis de desigualdade de rendas, que o impedem de dar os passos decisivos para o it

pesar de todas as difi-
culdades, o Brasil, de
fato, tem perspectivas
de um futuro melhor do

: que tem sido a nossa
história. Não se trata de nenhum oti-
mismo ingênuo, mas de algo fun-
dado numa série de enormes po-
tenciais, na sociedade, e parte des-
se potencial não tem sido explora-
do de forma eficiente. Temos sone-
gado ao País perspectivas que, por
uma série de razões que vou apon-
tar, não têm sido adequadamente
encaminhadas. É preciso mostrar
que existem perspectivas e por que
essas perspectivas ainda não foram
desenhadas com clareza.

Se olharmos em torno de nós,
veremos algumas coisas muito im-
portantes: um território enorme que
temos, somos um dos maiores paí-
ses do mundo, um território dotado
de recursos naturais abundantes,
uma língua comum em todo o País,
o que faz possível comunicarmo-
nos com grande facilidade. Apesar
das diferenças de sotaques, nosso
país é unificado pela língua. Temos
uma cultura nacional que, com suas
peculiaridades, torna todos nós do-
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nos de certos valores, de uma certi
identidade nacional. Não temos pro.
blemas étnicos que outros países
têm. Não quero dizer com isso que
não temos discriminação racial, por
que temos, com certeza, mas co
certeza também temos um caminho
menos áspero nesse campo a per.
correr do que em outros países e
que os problemas étnicos, e taiD
bém religiosos, são muito mais agu-
dos. Temos uma população enor-
me que, é também um patrimônio
e, se olharmos desse lado, do lade
da gente que vive neste país, te-
mos muita razão para acreditar n
futuro.

Se pensarmos no que o País
hoje, um país praticament
urbanizado, em que de 78% a 80
da população mora em cidade
um país relativamente industrial'l
zado - já foi até mais, pois de
1990 para cá houve até uIi

desindustrialização, mas ainda a4
sim temos uma estrutura indusU
al complexa - somos um país te.
lativamente moderno, no que 5

refere a certas conquistas d
modernidade, à idéia do bem CO'

mum, às idéias que foram consi
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gradas com a Revolução France-
sa, como fraternidade e igualda-
de, enfim, idéias com que este
país tem compromisso.

Por outro lado, somos um país
pobre e essa é a grande novidade
que temos de entender, pois todos
os países que foram urbanizados,
que foram industrializados, ficaram
também prósperos. Nós somos
urbanizados, somos modernos, so-
rnosindustrializados e somos pobres.
Esse é o grande problema que está
a nos desafiar. Temos uma socieda-
de que caminha para o século XXI
morando em cidades com um con-
junto de acessos a meios de infor-
mação, à tecnologia, grande parte
da população tem acesso a isso, e
continuamos, em muitos sentidos,
presos a certas mazelas medievais,
níveis de desigualdade de renda,
certas mazelas estruturais que nos
impedem de darmos o passo que
precisamos para o futuro. Parece-
me importante que pensemos so-
bre isso.

O que determinou que este país
grande, moderno, urbanizado e in-
dustrializado seja também um país
pobre, com uma série de dificulda-
des, com um desemprego recorde?
Desde que as taxas de desemprego
são medidas, desde 1983, o Brasil
tem as maiores taxas de desempre-
go, e isso significa milhões e mi-
lhões de pessoas colocadas numa
Posição de vida extremamente pre-
cária, o que tem impedido que es-
ses elementos positivos que exis-
tem consigam, de fato, significar
fl1a alavanca para o progresso e o

desenvolvimento do País como um
todo.

Enfim, o maior desafio é tentar
Pensar nesses obstáculos para a
Constituição de uma nação capaz de
distribuir as riquezas de forma ade-
quada,de forma justa.

Eu diria que existem duas gran-
des questões históricas que são
responsáveis por esse bloqueio,
que nos impedem de ser o que

poderíamos ser. De um lado, é o
divórcio histórico entre a socieda-
de e o Estado. O Estado, no Bra-
sil, tem sido historicamente um
instrumento pouco permeável ao
interesse popular. Tem sido um

Todos os países que
foram urbanizados,

que foram
industrializados,
ficaram também
prósperos. Nós

somos urbanizados,
somos modernos,

somos
industrializados e

somos pobres. Esse
é o grande problema

que está a nos
desafiar

instrumento para resguardar pri-
vilégios, e não para distribuir di-
reitos. Na história da República,
que foi instaurada 110 anos atrás
- o nome quer dizer "a coisa pú-
blica", "o interesse público" -'
vêm-se sobrepondo interesses pri-
vados. A cada dia que abrimos os
jornais, constatamos que o Estado
tem sido realmente um instrumen-
to de defesa de interesses de gru-
pos, de interesses privados, e não
do interesse público. Nesse senti-
do, eu diria que estamos ainda
precisando instaurar no Brasil a
República. A defesa do bem co-
mum continua muito longe das
práticas políticas brasileiras. Esse

é um dos problemas sérios, o di-
vórcio entre sociedade e Estado.

O Estado não foi capaz, de fato,
de distribuir direitos sociais, direi-
tos coletivos. Se tomamos o Código
Civil Brasileiro, que entrou em vi-
gor em 1917 - e com o nome "có-
digo civil" a gente imaginaria um
código que garantiria os direitos das
civitas, ou seja, das cidades, do ci-
vil em geral -, quando vemos o que
lá está consagrado, são os direitos
da propriedade, da herança, da trans-
missão de bens, e não os direitos
da civitas, da pólis, da cidade. Está
consagrado ali o direito das minori-
as, e não das maiorias. Parece-me
ser um traço recorrente na história
das instituições políticas brasileiras,
e assim estamos ainda por construir
um código, de fato, civil, um códi-
go dos direitos das civitas.

Por outro lado, temos um outro
grande gargalo, uma grande difi-
culdade estrutural, que é a ausên-
cia de reformas que sejam capa-
zes de distribuir rendas, riquezas,
poder e informação. Quero dizer
com isso que todos os países que
se desenvolveram só o consegui-
ram depois de ter feito, por exem-
plo, a reforma agrária. De alguma
maneira, até os Estados Unidos fi-
zeram uma, em 1862. Fizeram
uma lei de terras, uma lei que, na
verdade, distribuiu terras para
aqueles milhões e milhões de ha-
bitantes que chegavam aos Esta-
dos Unidos na segunda metade do
século XIX. Os Estados Unidos re-
ceberam, entre 1880 e a Primeira
Guerra Mundial - portanto, durante
34 anos -, cerca de 25 milhões
de imigrantes. O Brasil deve ter
recebido, na mesma época, mais ou
menos 3 milhões de imigrantes.
Então, esse enorme contingente que
se dirigiu para os Estados Unidos
teve acesso à terra e, ao ter acesso
à terra, teve acesso à dignidade, à
cidadania. Nós estamos aqui, há 500

anos, com essa grande questão sem
resolver, a questão da terra.
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Parece-me essencial que tenha-
mos as perspectivas do Brasil. O
futuro deste país depende da solu-
ção do problema da cidadania, dos
problemas políticos, dos direitos
políticos, dos direitos coletivos, o
que significa democratização de fato
em todos os sentidos, democratiza-
ção que passa por levar a sério a
idéia de um orçamento
participativo.

As perspectivas do Brasil depen-
dem também de se ter em conta a
necessidade de distribuir renda, dis-
tribuir riqueza, no caso, terra. O
Brasil é um país que tem a mais
injusta distribuição de renda e de
riqueza do mundo. Um por cento
da população do Brasil detém 53%
da riqueza, entendida, principalmen-
te, como terra e patrimônio. A dis-
tribuição de renda, igualmente, é
recordista no mundo. Esse proces-
so de concentração de renda e de
riqueza, de poder e de informação
acaba sendo um fator impeditivo
para que consigamos construir um
grande mercado interno, que seria
a base de uma economia dinâmica,
forte. Não é possível construir um
país forte com um povo miserável.
Não é possível construir uma eco-
nomia dinâmica com apenas uma
fração diminuta da população ten-
do acesso a bens e serviços.

Essa situação é grave. O Brasil
tem 160 milhões de habitantes, 160
milhões de pessoas que deveriam
ter acesso aos bens e serviços pro-
duzidos aqui. Quantos brasileiros,
de fato, têm acesso a esse merca-
do? Um número possível para nos
aproximarmos disso é o daqueles
que declaram imposto de renda.
Se tomarmos o número de 10 mi-
lhões como sendo o de pessoas
que pagam imposto de renda -
deve ser em torno disso -, e fa-
zendo uma conta obviamente su-
perestimada - porque vou consi-
derar que cada um desses indiví-
duos é chefe de uma família, quan-
do sabemos que entre esses 10

milhões existe mulher, marido e
filho - se multiplicarmos esses 10
milhões por quatro, que é mais
ou menos o tamanho da família
média no Brasil, vamos chegar a
40 milhões de pessoas que com-

0 Estado, no
Brasil, tem sido

historicamente um
instrumento

pouco permeável
ao interesse

popular. O Estado,
historicamente, no

Brasil, tem sido
um instrumento
de resguardar

privilégios e não
de distribuir

direitos

põem o mercado interno efetivo
do Brasil. Então, temos 120 mi-
lhões de pessoas, mais ou menos,
que estão fora desse mercado, do
mercado potencial que podería-
mos ter.

Esses 120 milhões, se fossem
incorporados à cidadania plena, ao
mercado interno, seriam capazes
de revolucionar a base produtiva
brasileira. As empresas do Brasil
teriam motivos para investir, teri-
am escala de produção capaz não
só de atender ao mercado inter-
no, mas também de competir no
mercado internacional. Competição
depende muito de escala, e um
mercado de 160 milhões de pes-

soas é um enorme mercado.
maior do que a maior parte d 1
mercados dos países capitalist
Muito maior do que o da França
da Alemanha. Não há comparaçã
A população desses países che
a 60 milhões, mais ou menos.
Brasil tem 160 milhões. Se distri
buirmos renda, riqueza, poder, i
formação, podemos, na verdad
transformar este país numa grão
de economia, numa economia for,
te, sólida, dinâmica e mais justa
E mais capaz de atender aos int
resses da grande maioria da p
pulação.

Para pensar essa questão, tem
de imaginar que o futuro do Bras
que as perspectivas do Brasil - que,
ro fazer uma metáfora - dependeni
de que sejamos capazes de te
raízes. E raízes significam sermos
capazes de aprofundar o processo
de distribuição da renda, da riqu
za, de envolver a população nesst
processo, e também a capacidad
de termos antenas. Um país é ca-
paz de ter futuro quando é cap
de ter raízes e antenas. O que sã
antenas? O desenvolvimento de
ência e tecnologia, que depende d
investimento em educação básic
na formação de cientistas, de téc
cas e de técnicos. Antena é aquilo
que permite captar as grandes ten
dências tecnológicas mundiais e
aplicá-las à nossa realidade. Mas
para ter antenas é preciso ter raízes
Que essas antenas sejam funda
em algo que penetre no solo
sociedade brasileira e retire dali
seu alimento, a sua substância vitÁ
que é a esperança, o sonho,
envolvimento desses milhões e
lhões que estão hoje desassistidos
e excluídos daquilo que este país
capaz de produzir.

Então, o Brasil tem perspectr
vas? Tem. Mas as perspectivas d
pendem de reformas que sejam Ca

pazes, volto a insistir, de distf1
buir renda, riqueza, poder e iI

formação.	 1
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