
ENTREVISTA COM O
PROFESSOR CELSO FURTADO
INDICADOR - O Congresso Nacional dos Economistas se rea-
liza exatamente em um momento de crise da economia brasileira,
e busca propostas no sentido de superá-la. Na sua opinião, quais
seriam as reflexões mais importantes, registradas aqui, no senti-
do de auxiliar a se atingir este objetivo?

CELSO FURTADO - Uma coisa é a superação da crise; outra,
o enfrentamento do problema imediato. Para este, o Congresso dos
Economistas propõe um Plano de Emergência. Se a recessão vai con-
tinuar em 1984, como tudo indica - pois o Governo está tomando
medidas que de alguma forma contribuem para agravar a recessão,
fazendo a situação social se deteriorar - é preciso pensar em medi-
das de emergência. Isto se faz por solidariedade e por defesa de todos
nós que pertencemos à sociedade.

Uma segunda reflexão é que não se pode repetir o passado. Não
basta decretar a moratória, não basta tomar algumas medidas agora
que podem ser mesmo traumáticas: o essencial é que o esforço que se
faça neste momento, as medidas adotadas, abram caminho a uma coisa
distinta da atual, que não reproduza no futuro uma situação similar
a esta. Daí estar havendo aqui neste Cbngresso um grande debate sobre
o atual modelo de desenvolvimento, o endividamento para facilitar
certas formas de consumo, para obras suntuárias, etc., e sobre
uma nova concepção, distinta, da destinação a ser dada aos investi-
mentos etc.; portanto, um novo modelo de desenvolvimento.

INDICADOR - O que muito se discute são as saídas a nível
nacional, ou seja as medidas passíveis de serem adotadas pelo
Governo Federal, pelo Congresso Nacional, etc. Mas, que papel
caberia a uma Assembléia Legislativa em termos de medidas
concentradas neste mesmo sentido?

CELSO FURTADO - O Plano de Emergência não pode ser uma
medida federal. Tem que ser um plano de solidariedade nacional,
interpartidário, e com a colaboração dos órgãos representativos de
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todos os níveis. O que se pensa é exatamente em uma ação imedia-
ta, para se atender ao desemprego em massa nas cidades, através de
frentes de trabalho e medidas similares, e isto depende da mobilização
da classe política de todos os partidos, depende da sociedade civil.
Neste sentido há muito que se fazer por parte de uma Assembléia
Legislativa. Se amanhã se agrava a situação social não podemos esperar
o governo federal: é preciso que cada cidade, cada município, cada
Assembléia Legislativa de alguma maneira se mobilize, faça sugestões,
apresente projetos concretos, porque para criar empregos em escala
nacional isto terá de decorrer de uma identificação de problemas
que só se pode fazer localmente. Nao se trata de resolver o problema
econômico do Brasil, trata-se, sim, de evitar uma crise social, porque,
se a crise econômica é grave, a crise social é muito mais grave ainda.
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