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E
mprestar a voz àqueles que não a têm. Este era o mote de uma
época recentíssima em nossa história. Setores mais organizados
da sociedade e com maior força política - igrejas, partidos,
associações - falavam por aqueles grupos minoritários, não
numericamente, mas em poder ou possibilidade de organização,

que não encontravam modo de expressar seus projetos. Um marco
cronológico: o final dos anos 70 e a década de 80. Após a Constituição de
1988, essa situação foi modificada.

Aqueles grupos encontraram a própria voz e passaram, eles próprios, a se
exprimir. O que nem sempre encontravam era o lugar para fazê-lo, alijados
que estavam do espaço público, da representação política e dos meios de
comunicação. Um dos espaços que conquistaram foi, sem dúvida, o da
Assembléia de Minas. Os grupos que lutaram para manifestar-se na
Constituinte mineira deixaram seu lugar reservado no Parlamento. A história
da Assembléia nos anos 90 está marcada pelos avanços alcançados por
diversos segmentos organizados da sociedade mineira, que assinalaram sua
presença em fóruns técnicos, seminários e ciclos de debates.

No momento em que se registram os 500 anos da chegada dos portugueses
ao Brasil, ou do Descobrimento, ou de outro nome - nomes nunca são
produto da ingenuidade - com que se marque este episódio significativo da
história da América do Sul e da história da Europa, a Assembléia de Minas,
que aprendeu - na década que agora termina - a ouvir outras vozes, preferiu
a multiplicidade dos discursos à unicidade enganosa na qual se enredou,
em prejuízo e empobrecimento próprios, o discurso "oficial", que, restrito a
uma única visão, sufoca outras falas.

É dessa multiplicidade que tratou o Ciclo de Debates "Repensando o Brasil
500 anos depois", que esta edição da Revista do Legislativo reproduz. Ao
lado da expressão dos índios, das mulheres, dos negros, dos trabalhadores,
dos empresários, está a reflexão de historiadores, de economistas, de
cientistas políticos e dos portugueses.

A história do Brasil não foi feita apenas de cordialidade ou de enfrentamento,
de passividade ou de resistência. Ela é a soma de tudo aquilo que, na
expressão do cônsul de Portugal, tem como resultado, na história das nações,
grandezas e misérias. Entre as grandezas do Brasil está a sobrevivência à
miséria dos massacres de que negros e índios hoje dão testemunho.

A história não é feita apenas de palavras. Por isso, com exposições de artes
plásticas, música e teatro, a Assembléia de Minas procura tomar ainda mais
rico este momento de reflexão.
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Na abertura do
Ciclo de Deba-
tes, deputado
João Leite
(PSDB), Ronald
Rocha, Wilson
Pataxó, Cláudio
Gontijo - repre-
sentando o
governador do
Estado -, presi-
dente Anderson
Adauto (PMDB),
cônsul de Portu-
gal Silvino
Ferreira Leite e
Diva Moreira

Legislativo mineiro prefere
repensar o Brasil

Ao fugir do tom ufanista e festivo, a Assembléia
procurou abrir caminho para a reflexão sobre os

múltiplos significados da chegada dos portugueses ao
Brasil e para o reconhecimento de que nossa história

não começou em 1500

Fabíola Farage Cohen
Jornalista da Alemg

stinu1ar a retlexao so
hre a história cio Brasil,
mostrar OS diferentes
Olhares sobre 1500 e en-
volver segmentos secu-

!arment(' oprimidos e CXCItIídOS da
cidadania lor:tm os principais obje-
tivos da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais ao elaborar o projeto
"Repensando o Brasil 500 Anos De-
pois — . A proposta de fugir do tom
ufanista e festivo dado pelas Come-
morações em curso partiu do Comi-
tê de Comunicaçio Institucional, en-
carregado pela Mesa da Asseml)léia
de discutir a participação do
Legislativo na comemoração do dia
22 de abri!. Essa proposta foi
fortalecida 1)eIas sugestões colhidas
entre os servidores da Assemhftia,
a partir de uma pesquisa promovi-
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16 17	març;o de 2000
Vera Alice, José Murilo de Cai-valho, deputado Durval Ângelo (fli.

deputado Chico Alencar (I'T-RJ) e José Carlos Reis

CICLO DE DEBATES

16 e 17 de março de 2000

Ênio Bohnenberger. Hamflton Pereira, dcpuado Durval ÃngeloPT), Luciha Neves e
Maria Isabel Bebela Siqueira

LEGISLATIVO MINEIRO PRFERE REPENSAR O BRASIL

da pelo Comitê e coordenada pelo
historiador e consultor da Assem-
bléia Ricardo de Moura Faria. "Nos
entendemos que a grande COfltFil)liL-
ção que o Legislativo traz é o po-
der de reflexão. Queremos repen-
sar, enxergar os diferentes olhares
sobre os 500 anos, queremos de al-
guma forma incorporar nessas co-
memorações outros setores da soci-
edade, não só o Poder Executivo,
mas entidades da sociedade civil,
QNGs, tentar dar vez e voz na As-
sembléia a esses olhares diferentes
sobre os 500 anos'. afirma o depu-
tado Durval Ângelo (PT), coorde-
nador do Comitê e 2-vice-presiden-
te da Assembléia.

Em todas as propostas, apresenta-
das pelo correio eletrônico ou em
reuniões setoriais da Assembléia
Legislativa, houve a contestação da
tese do descobrimento e do nasci-
mento do Brasil a partir da chegada
dos portugueses. "Entende-se que
nossa história não começou em 1500.
Nessa ocasião tivemos tão-somente a
chegada dos portugueses ao territó-
rio americano, a que se seguiu a co-
lonização. Entender que a nossa hi-
tória teria começado em 1500 é des-
conhecer que o território já era habi-
tado há milhares de anos pelas po -
pulações  que foram denominadas in-
dígenas", ressalta Ricardo Faria.

O historiador reforça que o obe-
tivo da Assembléia foi "comemorar"
no sentido de "trazer á memória", e
não apenas no de "festejar'. Por isso,
o marco inicial e fundamental da pro-
gramação foi o Ciclo de Debates Se-
pensando o Brasil 500 Anos Depois",
promovido nos dias 16 e 17 de mar-
ço, com apoio do Centro Universitá-
rio de Belo Horizonte (UNI-BI 1). 1 Imi-
ve 857 inscrições para o evento, que
Procurou mostrar diferentes visões so-
bre 1500, a formação cio Brasil-Na-
ção, a busca pela cidadania através
dos movimentos sociais e as realida-
des e perspectivas do País. Paralela-
mente ao Ciclo, a Assembléia pro-
moveu uma mostra de livros e revis-

(as. que reuniu vasia literatura sobre
o assunto, no Brasil e no mundo. As
universidades mineiras apoiaram a
iniciativa, 1eki presença dos
debatedores ( P1 IC e Universidade
Federal de Minas Gerais .) e partici-
pando da exposição, no Espaço Polí-
tico-Cultural da Assembléia. de livros
publicados sobre o terna recentemen-
te (PUC. 1 IFMG, Unicentro Newton
Paiva, Universidade Federal de Ouro
Preto e 1 INI-BI 1).

O Ciclo de Debates foi dividido
em quatro painéis. No primeiro de-
les." Os diferentes olhares sobre
1500", foi apresentada a visão dos
povos indígenas, dos negros e dos
portugueses sobre aquele momen-
to da história e urna leitura crítica

da campanha "Brasil 500 anos". No
,,;egundo painel, "A formação cio
Brasil-Naçào", os impasses da nos-
sa historia, os mitos e pecados cio
Brasil, os valores do autoritarismo e
da democracia lorain debatidos por
cientistas políticos e historiadores.
A rcsistencia e a luta ele diversos
segmentos cia i v l u laço por trata-
mento e condições de igualdade
loram m )stradas no painel "Em bus-
ca cia cidadania: 5()0 anos de movi-
mentos sociais'. No encerramento
cio Ciclo de Debates, foi realizado
o painel "Brasil 2000: realidades e
perspectivas" que reuniu represen-
tantes dos empresários e dos traba-
lhadores. um economista c' um his-
toriador,
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Lincoin Gonçalves Fernandes, Jo,o Antônio de Paula, deputada Elbe Braridão,
Marcos Rodrigues da Silva e Rafael Freire

Povos indígenas
Além do Ciclo de Debates, a

Assembléia Legislativa programou
diversos eventos, como o 'Encon-
tro dos Povos Indígenas de Minas
Gerais', com o propósito de reunir,
no Plenário (Ia Assembléia
Legislativa, em abril. 250 represen-
tantes dos oito POVOS indígenas do
Estado - xakriabás, maxakalis,
krcnaks, pataxós, aranãs, kaxixõs,
xucuru-kariris e pankararus.

Para o deputado Durval Ângelo,
essa iniciativa é mais uma medida
de resgate do processo de exclu-
são que aconteceu no Pais nesses
500 anos, da colonização que dizi-
IflOU dezenas de nações indígenas.
Ele ressalta que a Assembléia este-
ve presente na luta pela demarca-
ção das terras dos krenaks e dos
maxacalis, e que é importante mos-
trar para a sociedade que a popula-
ção indígena é maior do que em
geral se imagina. "A Assembléia,
essa é a posição da Mesa, quer ser
parceira dos índios que estão lutan-
do em Minas Gerais. Alguns ainda
têm problemas com a demarcação
de suas áreas e invasões por fazen-
duiros. mas têm problemas tambin

quanto à questão da educação indí-
gena", observa.

Segundo o deputado, a Secretaria
de Estado da Educação tem um tra-
balho positivo, que precisa ser divul-
gado, de ensino bilingüe em escolas
indígenas para resgatar a cultura des-
ses povos. "Entendemos também que
pensar o para frente é apoiar a luta
pela saúde, 1 loje temos problemas
sérios de saúde nas aldeias indíge-
nas. Acho que nos queremos ver
corno resgatar o pu cesso de exclu-
são dos índi s e pagai' de alguma
Fornia uma divida social que se tem
COM eles, apoiando sistematicamen-
te sua cultura, sua luta e aquilo que
estão pensando para os próximos SUo
anos', deftndc.

Educação e Cultura
Outra ação, voltada para os estu-

dantes de ensino médio e fundamen-
tal. é o concurso ele redação e ilus-
tração, iniciativa conjunta da Assem-
bléia e do governo do Estado, por
intermédio das secretarias da Educa-
ção e da Cultura. A deputada ElIx'
Brandão (PSDB), coordenadora do
Grupo Parlamentar responsável pelo
protelo "Repensam	o Brasil 50(

Anos Depois", diz que o objetivo é
mobilizar a comunidade escolar em
tomo da reflexão sobre o tema, em
seus aspectos históricos, sociológicos,
econômicos, políticos e culturais. Elhe
Brandào comenta, ainda, a realização
do show "Minas Canta a Liberdade",
no Exporninas, com a participação
dos principais artistas mineiros, numa
promoção cultural tendo como pano
de fundir) uma reflexão sobre o pa-
pel de Minas e de seu compromisso
com a liberdade. "Nào é uma tese da
deputada Elhe Brandão, mas a idéia
muito consolidada de que, se a nau
portuguesa chegou ii Bahia, a nação
brasileira foi formada aqui em Minas
Gerais", afirma.

Homenagem
A programação dos 500 anos in-

clui também uma homenagem, pi-o-
posta pela deputada Elbe Brandão,
ã Universidade do Minho. em reu-
nião especial de Plenário. E entre
0.5 diversos eventos, destacam-se
taiiihém o lançamento de mais dois
livros do Projeto "Memória Política
de Minas Gerais", com relatos dos
ex-deputados Oscar Corrêa e Ar-
mando Ziller. Outro lançamento trata
da trajetória do Legislativo Mineiro
e fo i elaborado pela Universidade
Federal de Minas Gerais, com pa-
trocínio da Caixa Econômica Fede-
ral. Também está prevista a restau-
ração de um painel da artista Yara
Tupinambá, já existente na Assem-
bléia, que retrata a história de Mi-
rias Gerais até 1920. O painel de-
verá ser restaurado e transferido do
2 u andar do Palácio da Inconfidên-
cia para a Galeria de Arte do Espa-
ço Político-Cultural.

A programação do projeto tam-
bém inclui exposições de artes plás-
ticas, shows musicais e teatro, além
de urna solenidade para entrega de
200 medalhas comemorativas dos
500 anos a entidades civis que par-
ticiparam da construção do Estado
de Minas Gerais.

6 Ri.- VISTA DO LEGisL..\Tivo	 jan-ahril/2000
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O território cobiçado

Discurso proferido pelo presidcnt da À-cm-
bléia Legislativa de Minas Gerais. deputado
Andrs n Adauro (PMDB), na abertura do Ciclo de
Debate-, Rcpcnsando o Brasil 500 :1no depois"

(1(1(1 na lcna história
do boinen se iç'iialoi

cOH(/Ut5!C? L' (lO po-
voa 17 ,1 C, ? 7 lo dessa par-
te (10 mundo. ri con-

quista e o povoamento da ii merica
0 lfl eara Ffl COili O clescol2rin ('1110

do Brasil. As ilhas tocadas pelas naus
de Colombo eram, para os qiw as
acharam, ilhas como outras já co-
nhecidas nas costas afric(,nas, ape-
nas mais loiinnquas. rio tocar nas
tel7-(lS L711e se CbCínUlria?ll de -a e
Santa Cruz. C nelas colocar, Como
sinal da posse, a marca do cristia-
flt5?fl(J os por! uueses des/aziam

Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

jan-abri11200()	 RI-.vIsrA 1)() Li ;isi.A 1 ivo	7



O público acompanhou o Ciclo de Debates, no Plenario e
das galerias da Assembléia

um mistério e se confrontavam a
outro.

No vasto mar ocidental havia o
continente imenso, e o que ek'guar-
dava era misterio até hoje não de
lodo conhecido.

Neste imenso Brasil. quanto de
seu chão ainda ulaofOíJ)iSdldC) pelos
homens brancos 011 iegros.2 Equan-
lo chão iieni lfleSfll() sequer foi pisa-
do pelos natiu. os.

1-lá rios que ainda iiao tocamos,
picos a que i ião chegci iflOS. 1 'a/es pio-
/iiicios que os 1lUSOS olhos não i 'iram.

Há quem Chamou a América
Latina de o ultimo Ocidente Se isso
corresjX)flde, às circunstâncias da
geografia e da história. ten cio em vista
que as costas americanas cio Paci,f í-
co olham o Oriente por trás, pode-
mos também entender que esse á/ti-
ino Ocidente corresponde a uma
nova senda na história.

Na() importa se novas rei 'isàes
históricas pretenda m outros desco-
bridores para esta terra. além dos
triiiulantes das uciucç comandadas

por ('abral. O qu iv c1o,fine o Brasil não
é o acaso. nas ci vontade. A vonta-
de política cia conquista, cio
desbravamento, da busca dci rique-
za. cia decisão de cons! ruira nação.
A velha vontade de império, que Ira-
zía inos, como lusitanos. dos gregos
ecios romanos. que nos haviampre-
cedido na 'ida proci ira e dm1-
ni() cio desc iibe 'lo.

A essa 101 itade 'eu emos ci Nação
de brasileiros.

Há muitas lições que devemos
retirar desta caminhada épica que
já dura meio milênio. A j)rilfleira
delas é que Só a solidariedade e/ti-
i 'ci, acima dos costumes gera is, pôde
garantir a sobrei.-'ivência européia no
Brasil. Ao se unirem a filhas deguer-
reiros iii ciigenas, com o fizeram
Curam a ri i e João Ramalho, alguns
por!uguesc's, que nao lodo,,;, despi-
ram-se o/os preco icei/os que por cica-
50 trouxessem e estabeleceram ci ali-
ança que expulsaria, ao longo do
tempo, franceses e holandeses das
nossas cosias para legar-nos os am-

plos espaços ole domínio nacional.
A outra lição é a de que nunca

houve território que fosse tão cobi-
çado como o nosso.

Primeiro vieram os sacueciclores
cias natas. em busca dopau-brasil.
Depois os saqueadores cio trabalho,
na produção cio açácar esse doce
suor dos escravos. quefarici a imen-
safortu i na cleprii 'ilegiaclos eu roj'i IS.

Mais tarde, os saqueado?-es dos
lfli) uera is.

Esta foi uma lição que não
cíp rendemos.

Os nossos an!eJ)assadlos lutaram
e lflorrerciin para e.xpulsarcicicjuii 05
hucaneiros que nos assal/cuvam, e o
nosso governo ho/e lhe.s facilita o
saqueio.

Se os franceses nos levavam o
pau -brasil. eniprescis asiáticas. 5115-
tentadas pelo capita/financeiro ulor-
te-cimericano, ciei'a.stam ho1e a Ama~
zôn ia, roubando-nos macieiras rci-
ras, como o mogno: c'lnprescus nor-
te-americana.s e européias nos levam
05 in mera is. alguns cieles es! ratégi-
COS: os nossos produtos industriais
sofrem barreiras tarifárias e não-
tarifárias,- o suor dos 7105505 traba-
lhaciores coa/mi ia se transforman-
do em açúcarpcira o deleite est rcin-
geu ro.

agora. qilerein as nossas águias.
Devemos nos oiJi.ilhcir cio nos-

sopassado. que nào/bi fácil, e cicie-
unos cuidar de izosso presente, que
nos parece ainda nua is cI/TciI. 1ui/-
lizmente as nossas elites capitula rcini
diante da força e da sedução dos
donos cio inundo, iiias Opol 'o ainda
está de pé, mesmo que este/a
CO 7)1 hcilido pelo desemprego, pelo
desdém de algu as goi erizciiules, pelo
medo d(-alguns outros.

E com este povo, e só CO))? ele,
que podemos co;zlat a/iai de trans-
/orinar esta data.data. tao unci rca ate em
seu simbolismo,, dlii nova ba no/eira
desbravadora, ruiïio ao/ai i.iro. •
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1 141 OS DIFERENTES OLHARES SOBRE 1500

Antíteses dos "500 anos do Brasil"

O autor identifica e refuta quatro teses embutidas na campanha "500 anos do Brasil -
que, além de convidar O povo a parficiar como mero espectador difunde os valores
da ordem e a versão dominante sobre a formação do Brasil, com propósitos conformistas

Xo/'uiiclo £10 mat(/-z'Dgem 11(150011 .iITiCl1)l(11?11(1.

herói de nossa pente. Era preto retinto e filho cio
medo da noite.

liaiio de .,4,i(1rcícic'

Ronald Rocha
Sociólogo e membro da Editaria
da Revista Práxis, do Conselho
de Colaboradores da Revista

'Crítica Marxista' do Conselho
Curador da Fundação Perseu

Abramo e do Conselho
Deliberativo da Revista

"Teoria e Debate"

uando transcorre a
data inaugural da
efeméride histórica
fixada pelos padrões
dominantes, as pri-

meiras palavras da obra-prima de
1aric) de Andrade soam como uni

contraponto à concepção vigente no
Estado e nas instituições privadas
de hegemonia, coagulada o o fomiato
e T)( ).S termos da campanha intitulada
'500 anos do Brasil. O que mais
chama a atenção rio discurso da cru-
zada oficial é o seu caráter genéri-
co. Na verdade, limita-se a repetir,
à exaustao, o lema escolhido e a
convidar os brasileiros para partici-
parem como espectadores da super-
lativa comemoração do suposto na-
talício pátrio. Suas únicas
concretudes se localizam no acento
festivo e na exaltação dos aspectos
pitorescos das realizações populares.

Contraditando essa vacuidade, a
aspereza e a ironia com que foi
desenhado o perfil de Macunaínia

revelarii um emblemático anti-uía-
nismo na busca conseqüente de uma
identidade nacional e cultural liber-
ta de mistificacões e manipulações.
o personagem da rapsódia cabocla
é o anupoda do herói romanuco,
aquele protegido da vida real por
uma redoma do" virtudes". É. gos-
tem ou não os go% crnantcs e OS mag-
natas da mid ia. o "nosso herói
iric/,s1ei safado e moleque", cuja fal-
ta de -)rpostt1In' viola o "senso
comum da gente séria, ajuizada, bern
comportada, ganhadora de dinheiro.,
virtuosa e. acima de tudo. "sen'il".2

Ao final das contas, sua "alegria
imotivada é a vingança cio povo,
sua revanche contra a envolvente
trama intelectual cine se lança so-
bre suas cabeças, atribuindo a ele a
culpa de nossos crônicos males.
Debitando o fracasso nacional ao
povo, à sua suposta inferioridade
racial, à sua alegada indolência tro-
pical, à sua propalada luxúria pagã,
os poderosos, os ricos, os brancos,
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os educados - donos do mundo,
senhores da vida -, se livram de
culpas. Jogam sobre o povo, o po-
bre, o preto, a mulataria, as respon-
sabilidades de nosso desempenho
medíocre, ontem e hoje". A
exaltação oca por meio da qual os
clichês relevisivos relativos aos 500
anos' se referem à nossa gente só
confirma, por triste antononlasia, tai.S
val( )F(' ' ohscur:intistas.

- Os heróis do
provincianismo

1 lá. entretanto. as frases francas
cio conservadorismo sem veleidades
adularorias. Por exemplo, um co-
nhecido político, cujas idéias volta-
ram à moda na última década, es-
creveu, resenhando o besi se/ler
intitulado Manual dei per/eclo k/io-
la lalinoamerica no. que o nosso
"suhdesenvok'imento" seria "seni-
pre um fenômeno 'cultural': um mis-
to de idiotice e 'mau-caratismo
Assim, os males nacionais teriam
sido produzidos por "nossos com-
ponentes culturais" primevos. Esse
discurso já traz inscritos os nomes dos
"culpados": "a cultura ibérica do pri-
vilégio, a cultura indígena da indo-
lência e a cultura negra da magia".

Dessa forma, em vez de preo-
cupar-se com as complexas e múl-
tiplas determinações das mazelas
brasileiras, preferiu destilar precon-
ceitos étnicos, chegando às raias do
racismo. Nesse caso, o elitismo as-
sumiu a forma provinciana e acrítica
de um deslumbramento perante os
1 SA, tidos como "talvez a socieda-
de mais inovadora e criativa da era
moderna", e os "anglo-saxões, ciue
prezam a racionalidade e a cornpe-
tiç'ao" . Seria iiiii insulto à inteligên-
cia do leitor gastar mais do que uma
frase para formular uma réplica a
eventos "criativos" e "inovadores"
como a chacina dos povos indíge-
nas, o macartismo, a guerra do
Vietname, a invasão de Granada ou
a recente lei 1 ielms-Burton, bem

como 'racionais" e "competitivos"
como o colonialismo e o nazismo.

Esse weherianismo maldigerido
e exacerbado pelos teóricos da di-
reita nacional vem definindo a for-
mação social brasileira. na melhor

Debitando o
fracasso nacional

ao povo, à sua
suposta

inferioridade
racial, à sua
indolência

tropical, à sua
luxúria pagã, os
poderosos, os

ricos, os brancos,
os educados
se livram de

culpas

das hipóteses, unilateralmente pela
esfera cia circulação e, na vertente
mais supersticiosa e intolerante, a
partir das crenças e do estado de
espírito dos setores mais retrógra-
dos cia classe dominante. Assim, o
'capitalismo" e o "liberalismo" fo-
ram tidos como "animais quase
inexistentes em nossa paisagem e
que apenas agora ensaiam uma tí-
mida presença. ( ... ) O capitalismo
e a economia de mercado" seriam
"instituições" que 'nunca vicejaram
na América Latina". Nestas plagas,
tct'í:l faltado o espírito - geisi -
demniúrgico a que aludiu Sombart,

haveria, em seus lugares. "o
mercantilismo patrirnonialista, o

estatismo e o nacionalismo". Corno
se o capitalismo, cuja existência na
sociedade brasileira é irrefutável, só
existisse onde o projeto neoliberal
estivesse completamente realizado.
Como se o nacionalismo não esti-
vesse umbilicalmente atado à histó-
ria da própria burguesia e as aspi-
rações nacionais, num país depen-
dente, jamais pudessem desempe-
nhar um papel avançado e progres-
sista. Como se o "estatismo' em bai-
xa e o patrimonialismo reciclado em
alta não fossem a expressão, rus-
pectivarneflte, do capital de Estado
e da íntima articulação dos grandes
grupos oligopolista-financeiros com
os órgãos de poder. E como se o
mercado só tivesse aparecido a partir
da chamada "Era Colk)r" e seus atu-
ais desdobramentos privatizantes.

l :oi essa impáfia da superficiali-
dade que, no afà de operar "a (lemo-
lição" de símlx)los da identidade lati-
no-americana, como Pancho Villa e

ucvara, procurou caracterizá-los
como "figuras menores, di krencia-
das apenas pelo seu grau de maso-
qimo imaginário ou pelo infortú-
nio que impuseram a seu.,; países".
Para os dogmas reacionários, são anti-
heróis que nu'io prestam, a não ser
quando transformados em signo mer-
cantil ou, corno Bolívar, 'I'iraclentes e
Frei Caneca, engessados na lorrna da
ideologia dominante e desterrados
para as brumas da história. Os seus
heróis atuais, exemplos e referênci-
as para os valores a serem seguidos,
precisariam ter pele clara, cabelos
aloirados e língua de matriz nórdica.
Por uma hegeliana 'Ironia da Histó-
ria, são alvos, agora como farsa, da
mesma idolatria que tragicamente
prostrou a multidão "idiota' t' "1T12,IJ-

caráter" de nativos diante do coloni-
zador ibérico, há quinhentos anos,

li - O paradoxo de
Macunaíma

() personagem-título de Mário de
Andrade espelha, ao seu modo, a
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psicologia nacional. O mesmo povo
capturado pelo esquema cia clien-
tela, curvado politicamente, que por
vezes troca os próprios direitos por
um par de botinas, adere à conhe-
cida "lei de Gerson" e pratica o vaie-
tudo, também tem sido protagonis-
ta de memoráveis episódios. Para
ficar nos exemplos mais recentes,
resistiu ao regime militar, construiu
partidos com idéias antes proscri-
tas, fundou uma central sindical au-
tônoma em relação ao Estado e ao
patronato, fez manifestações gigan-
tescas por eleições diretas à Presi-
dência da República, realizou gre-
ves, ocupou terras muitas vezes sob
o fogo repressivo, destituiu um pre-
sidente e hoje demonstra uni

 surdo com os rumos
impostos ao País.

Ao longo de sua trajetória con-
traditória, as gentes do Brasil vêm
produzindo exemplos coletivos de
integridade, desp )jamento e risco.
E o fazem acionando o seu lado
contestatório, iconoclasta e gencro
so. Com a sua falta de 'caráter', ou
seja, com  sua personalidade que
busca conflituosamentc,' o auto-re-
conhecimento, com a sua cultura
multifacética que tantos erronea-
mente vêem como caótica, com a
sua pluralidade que não raro beira
a contingência e a indeterminação,
de fato cinergem como sujeitos por-
tadores de necessidades sociais re-
cônditas e se situam no âmago dos
conflitos e aspirações que produ-
zem a verdadeira história do Brasil,
aquela que não é contada na mídia
e muito menos no ,?zarh?eti)1 oficial.

Macunaíma é urna síntese hostil
a simplificações Corno notou Marx.
nos Gruncfrjsçe "o real e o concre-
to" SO podem ser compreendidos
como "uma rica totalidade com múl-
tiplas determinações e relações"
Trata-se, pois, de uma persona lida -
de rica e multifacetada, muito mais
próxima de um complexo
psicossocial de alteridades, contra-
dições e nuanças do que de um

imperativo categórico kantiano. OU

seja, "uma proposição sintético-prá-
tica a priorf', uma exigência da "lei
da moralidade" . Apenas naquela
condição profana pode ser um sím-
bolo efetivamente humanizado e

Pacho Vilia e
Guevara, para os

dogmas
reacionários, são

anti-heróis que não
prestam, a não ser

quando
transformados em
signo mercantil ou,

como Bolívar,
Tiradentes e Frei

Caneca, engessados
na forma da

ideologia dominante

representante de concretudes soci-
ais, com suas excelências e limita-
ções inseparáveis e sempre fasci-
nantes, ativas e passivas.

Assim, as demandas históricas
das classes e segmentos populares
não se limitaram à resistência, mes-
mo que a dimensão defensiva te-
nha siclo permanente e de impor-
tância fundamental. O seu elemen-
to bastardo - porque nasceu fora
do casamento contraído no topo da
pirâmide social -, com suas inúme-
ras rebeliões, conquistas efetivas e
traços culturais, impregnou e con-
cedeu singularidade à formação eco-
nômico-social e à cultura nacionais.
Somos um país nào apenas de víti-

mas, mas tarnhern da extraordinária
façanha positiva que a multidão de
indígenas tidos como indolentes, de
etnias africanas havidas como es-
cravas de magias e de europeus
deserdados em suas terras de ori-
gem, incluindo os portugueses tan-
tas vezes qualificados de súcia, pro-
duziu.

Porém. paradoxalmente. os" de
cima", da colonização aos atuais
potentados financeiros, nem sem-
pre necessitaram esmagar o povo
pela força bruta. Não raro. os con-
flitos, modos mais ativos de
contraposiç'ao e inconformidade,
foram neutralizados e até submersos
pela hegemonia passiva traduzida
no clientelismno, no compaclrismo
na servidão psicossocial, no
messianismo, na esperteza dos po-
líticos da ordem, na desparti-
darização, na conciliação, nas de-
magogias governamentais e no con-
trole midiático A melancolia dos
dese'rclaclos e o niilismo político, cujo
ancestral é o banzo dos escravos.
apenas se opõe à situação domi-
nante como mimetismo amargura-
do e apático. Representa somente
uma "critica das arma,,;  ensarilhadas.
Porém, o conflito nunca foi com-
pletamente banido. A própria efi-
cãcia da hegemonia passiva sem-
pre foi garantida pela repressão
política pressuposta como reserva
estratégica, ostentada c'omo amea-
ça iminente e, nos mnoimientos de
crise, ativada como solução "demo-
crática". E assim o foi porque as lo-
tas popularcs sempre ciesenipenha-
ram um papel central.

III - O fundo histórico da
hegemonia passiva

Os traços degradantes do com-
portamento de alguns segmentos
populares não possuem urna natu-
reza imanente. São frutos, nào de
supostos vícios culturais metafísicos,
mas da via específica de afirmação
da slmpm'ernacia do capital no Brasil.

jan-abri112000
	

R. NVISIA 1)0 I_.1GlSI .A'I'IV()	li



:

i4

T

OS DIFERENTES OLHARES SOBRE 1500

Aqui, a burguesia, para organizar-
se em classe dominante, mio se viu
na contingência de antagonizar e
destruir revolucionariamente a ve-
lha ordem. Para ascender, não pre-
cisou constituir uma aliança com o
proletariado nascente, o
campesinato e a pequena burgue-
sia urbana.

Ao contrário de produzir uma
ideologia ao seu tempo revolucio-
nária, como fez na Europa, preferiu
incorporar o conservadorismo cul-
tural dos seus antepassados imedia-
tos, os senhores de escravos e a
oligarquia rural da Primeira Repú-
blica, participes da aliança que sus-
tentou o nascimento e a consolida-
ção do Estado nacional. A continui-
dade do monopólio da terra, jamais
contestado seriamente, foi o penhor
do pacto burguês-latifundiário que
acompanhou toda a história da de-
pendência ao imperialismo - de
onde assimilou os princípios da re-
ação contemporânea - e até hoje
se mantém como pilar do sistema
social.

Portanto, a via da pruiiatia do
capital no Brasil flo pode ser com-
preendida à luz de modelos impor-
tados. Na Inglaterra, com todos os
arreglos posteriores, um rei foi en-
forcado. Na França, rolaram cabe-
ças nobres na guilhotina. Nos USA,
a ruptura colonial gerou uma Repú-
blica. Mas, aqui, o capital se afir-
mou pelo topo, de maneira "passi-
va". Gramsci, retomando urna ex-
pressão de Cuoco, refere-se a essa
variante sem jacobinismo e sem ilus-
traçao: "Sem terror", como "revolu-
çà() sem revolução".'' Assim, a bur-
guesia, salvo algumas frações su-
balternas, nunca teve um compor-
tamento democrático-radical, jamais
patrocinou um projeto nacional ver-
dadeirámente autônomo e sempre
manifestou urna enorme desconfi-
ança em relação à sua própria forma
democrática "clássica" do Estado, vista
como port' 'herta à anarquia, licen-
ciosidade	lÇ'1() social.

Com a entrada do mundo cio tra-
balho em cena, especialmente após
a Revolução cie Outubro, passou a

identitá'ar w 1 itx'rc1ao.', [)01111caS e
sindicais como caldo de cultura para
o 'perigo vermelho" Ao fim e ao
cabo, desenvolveu formas de do-
minação clientelistas, tutelares e al-
tamente c'oercitivas. Adotando à ris-
ca o lema positivista, que gravou
na bandeira do País, senipre
condicionou o progresso à ordem.
Adaptou seus objetivos "nacionais"
ao cosmopolitismo imperialista, hoje
denominado "globalizaçào". Cultivou
o obscurantismo e colheu o atraso
cultural. agora elevado à enésima
potência pela ode pós-moderna ao
relativismo e ao espírito fractal. Ze-
lou pelo consen'adorismo moral e
reproduziu preconceitos. Colocou a
reação ) política no centro da re.s pu-
blica.

Das quarteladas à presença das
Forças Armadas na cúpula da jovem
República, passando pelo regime
militar, os capitalistas brasileiros con-
ceherain um Estado submisso tioS
interesses externos e tido como fa-
tor de 'segurança interna". Mostra-
ram-se incapazes de consolidar ins-
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tUiÇ0C5 civis estáveis e duradou-
ras, como é hoje comprovado pelo
enfraquecime nto  da Federação, den-
tre outras dimensões hoje assumi-
das pela crise política. Na ótica da
cultura dominante, que a transição
à nova" sociedade capitalista
mundializada ora aprofundou, ora
reciclou, ora simplesmente mante-
ve. não S() bem-Vistos o fortaleci-
mento da sociedade civil, a confi-
guração de campos ideológicos
partidarizados e certos direitos for-
mais adotados pelos regimes po-
líticos do hemisfério norte. Aqui.
todo partidário da reação aberta
se diz "de centro", todo liberal -
conservador se diz 'moderado.
todo democrata se diz 'de esqiler-
da", todo reformista, enl)Ori na o
se diga, é considerado pericosa -
mente "radical

IV - As teses do olhar elitista
Eni suma, o capital alcancou a

primazia econômica e política sem
romper radicalmente com a heran-
ça genocida do período colonial.
sem abandonar os antigos valores
aristocráticos e sem "esclarecinien-
to", preferindo Mudanças acorda-
das "por cima" a aventurar-se no
terreno arriscado de uma revolu -
ção democrática com participação
popular. Assim, por mais que ago-
ra seus representantes se procla-
mem "modernos' e "renovadores
manteve os traços arcaicos e
idiossincráticos de seu passado
escravista-colonial, que foram o
ponto de partida de sua
modernidade e persistem na con-
diçào de pilares valorativos do
jugo atual num quadro de depen-
dência, de existência associada aos
centros econômicos internacionais,
de manutenção do monopólio (ia
terra, de alternância entre a inclu-
são exploradora e a simples
clusão" no interior do próprio
tema, de um regime político que
oscila do autoritarismo absoluto a

democracia limitada e de formas
de dominação (lut.' combinam O

uso da coerção com a inoculação
da passividade.

A saga da civilização brasileira
tem sido, basicamente, o esforço

A saga da civilização
brasileira tem sido o
esforço permanente
dos "de cima" para
manter privilégios,

incluindo o da
burguesia para impor
a sua primazia, bem
como os longos e

sucessivos
combates dos

setores populares
por seus interesses e

anseios

permanente (los "dc cima" para
manter os seus privilégios - cmii
certo momento. voltando-se até
mesmo contra o caduco sistema co-
lonial -, in(-luindoincluindo o da burguesia
para impor a sua primazia, bem
como os longos e sucessivos com-
bates dos setores populares por
seus interesses e anseios. Essa práxis
permanente. a luta de classes entre
explorados e exploradores, entre
oprimidos e opress ires. em todas
as suas manifestações multilaterais
- ec000micas, políticas, ideológicas,
religiosas e culturais -, é a essência
humana da história dos "500 anos"
que transcorreram desde o início da
colonização até hoje.

O esforço de desvelar essa his-
tória real. livrando-a do engano que
transformou o "descobrimento" em
pedra filosofal, tem o sentido de
resgatar o compromisso com a ver-
dade e  busca centenária da liber-
dade, justiça, soberania e demais di-
reitos individuais, políticos e soci-
ais por parte dos povos e etnias
construtores da nacionalidade. Sob
tal ângulo, vale a pena questionar
as seguintes teses apresentadas,
explícita ou implicitamente, pela
campanha "00 anos do Brasil": 1)
a porção- físico-geográfica onde hoje
.c localiza o País foi desc )berta pela
frota portuguesa comandada por
Cabral; 2) o chamado "descobrimen-
to" representou o início ou o nasci-
mento (lo Brasil, que estaria com-
pletando. pois. o seu qingentesimo
:iniversário o processo de colo-
n izaçào se c o n funde co n -
ceptualmnente com o fato nacional;
•i ) a nossa história tem sido ii m
pr )cesso meramente evolutivo e
linear.

Tais opiniões nada têm de ingê-
nuas. Uni enfoque critico, um olhar
(liiC descarte a ilusão na suposta
neutral idade' dos ei )ntl'()]ad re,s cia
grande rnidia e do poder político,
haverá de concluir que a finalidade
da campanha é difundir os valores
da ordem e a versão ol()minante 5()-

bre a formação do Brasil. Seus pro-
pósitos são conformistas, sobretudo
porque os seus mentores e autores
sim os principais k'fc'nsores e
apI icadores ele Li til projeto que
vem representando o maior ata-
que aos interesses nacionais jamais
perpetrado em toda a história do
País. Por isso, é oportuno contra-
por-lhes algumas antíteses, visan-
do a aprofundar o debate,
desconstruir a lógica cio seu dis-
curso, neutralizar os seus desdo-
bramentos estratégicos e' contribuir
puma o esforço mais geral ele
potencializar as consciências, ca-
pacidades e iniciativas de todas
as classes e setores componentes
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cio bloco histórico capaz de sus-
tentar e operar o processo
emancipatório mi sociedade bra-
sileira.

V - 1  antítese: o verdadeiro
descobrimento foi há muitos
milênios

Os autores (E) lema O( anos
do Brasil nau esclarecem se es-
tão referindo-se apenas a um ter-
ritório físico-geográfico, '' '
porção centro-leste da América do
Sul. ou ao Estado-Nação. No primeiro
caso, trata-se de um monstruoso

' q a iv oco. Como sustentam
renomados pesquisadores, apoiados
em evidências de povoamentos e
sociabilidades rudimentares, esta
região do Planeta é habitada há de-
zenas de milhares de anos por se-
res humanos originários da Ásia. l
crivei que a primeira corrente
protornongolóide tenha mil izaclo a
brecha do intervalo interestadial -
um período brando da glaciaçào -
ocorrida entre 40 e 30 mil anos atrás
para entrar pelo atual Estreito de
Bering, no extremo noroeste do
continente americano.

Mesmo sem o recurso a investi-
gações sobre acontecimentos tao
remotos, há o esqueleto fóssil de
urna mulher proveniente da região
de Lagoa Santa e Confins, em Mi-
na ,, Gerais. com idade datada entre
onze e doze mil anos, cujas carac-
terísticas físicas sugerem ter havido
pelo menos urna antiga leva
imigra tona composta por contingen-
tes com alguma influência negróide,
talvez originários do sudeste asiáti-
co, concomitante ou anterior à che-
gada dos agrupamentos ancestrais
que tiveram influência dominante na
composição genética dos
ameríndios.

Diante desses estudos de antro-
pologia física e cultural, a afirmaii-
va de que o "Brasil" teria sido eles-
coberto por um europeu não passa
de uma piada de mau gosto ou se-

nao dc uma lese tragicamente sé-
ria, tão anticientífica e
preconceituosa como as várias ten-
tativas de 'provar" a suposta supe-
rioridade racial de certos setores
h uni a nos sobre o utros. como a

A frota de Cabral
tangenciou uma

população que os
estudiosos

estimam em cinco
milhões de
indivíduos,

espalhada em
cerca de mil etnias

e vários troncos
lingüísticos, o
quíntuplo da
população de

Portugal à época

criminologia de Lornhroso, a antro-
pologia do III Reich e as fábulas,
que habitam os poros da 'democra-
cia racial brasileira", sobre as inatas
"inferioridade" da colonização por-
tuguesa, "indolência" dos indígenas
e "incapacidade" dos negros, que
vão do racismo aberto ou velado a
um ridículo provincianismo
antilusitano, que revela o fascínio
da mentalidade colonizada por uni
mítico senhor ausente.

Descobrir é um 	exclusivo do
sujeito humano.	, a frota de
Cabral tangenciou uma populaçao

os estudiosos estimam em cin-
co milhões de indivíduos, espalha-
da em cerca de mil etnias e vários

troncos lingüísticos. o quíntuplo da
população de Portugal à época. As-
sim, dizer que esta terra kii desco-
berta ou achada hã apenas "500
anos" representa, de imediato, uma
ignorância sobre informações antro-
pológicas elementares e de domí-
nio público. Todavia, mais do que
uma tolice sem maiores conseqü-
ências. possui também urna lógica
científica e moralmente insustentá-

os primeiros habitantes do atu-
al território brasileiro desde tempos
imemoriais nao teriam a faculdade
de descobrir, isto é. estariam exclu-
ídos do rol dos humanos, seriam
meo is animais irracionais.

Pode-se conceder aos
repetidores da fórmula do desco-
brimento cabralino o benefício da
imprecisão teórica: estariam falan-
do por falar, o que já seria
desabonador. Todavia, não há como
ignorar que houve, no início da co-
lonização, um debate acirrado a res-
peito da existência de alma nos cor-
p( )5 ameríndios - querela teológica
que, devidamente decodificada,
expressava o dissenso sobre se te-
riam sido feitos à imagem e seme-
lhança de Deus -' como nos huma-
nos. Mesmo os catequistas, que de-
sejavam atraí-los à comunidade ca-
tólica, viam o descobrimento como
atributo da expansão da cristanda-
de. Na hipótese mais benevolente,
os defensores da prioridade lusita-
na no descobrimento apenas repe-
tem a tradição colonial nascente e,
por via de conseqüência, reprodu-
zem os seus valores.

Assim. a imersão das comunida-
des primitivas na natureza, típica de
um processo de associação em que
o trabalho e a reprodução da vida
cultural ainda não se
complexificaram - especialmente
na ausência da propriedade, da pro-
dução de excedentes, das classes
sociais e do Estado -' foi transfor-
mada abusivamente numa diluição
absoluta da humanidade no> meio
natural, negando-a radicalmente.
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Portanto. o gentio teria sido também
descoberto juntamente com a ve-
getação luxuriante, mas apenas
como sua parte integrante, isto é,
como objetos passivos da explora-
ção da natureza, do trabalho escra-
vo e da catequese.

O princípio epiStenl )lógico ati-
vo desse equívoco é O preconceito
euroCêfltrico, aquele mesmo valor
que fundamentou ideologicamente
a expansão colonial patrocinada
pelo capital mercantil e que ainda
hoje, apropriado e reciclado pela clas-
se dominante no Brasil, reproduz a
discriminação e a opressão aos indi-
víduos e segmentos sociais de ori-
gem extra-européia, notadamente
negra e indígena, potencializados
pelo culto, totalmente desprovido rIr'
senso crítico, aos padrões
comportarnentais vigentes na socia-
bilidade do capitalismo avançado e
de um mítico "primeiro inundo.

VI - 2 antítese: em 1500
houve apenas o início da
colonização

Mesmo assim, a ocupação colo-
nial inaugurada em 22 de abril de
1500 não pode, a rigor, ser caracte-
rizada corno uma "invasão". Nas ci-
vilizações inca e asteca - sem falar
em sociedades anteriores à chega-
ria ibérica, como as maia, tolteca,
tiahuanaco e chimu -, houve esta-
dos com territórios permanentes
mais ou menos demarcados e, por-
tanto, formas rudimentares de so-
berania, ou seja, poderes com di-
mensão sócio-espacial e que não
deviam sua validade a nenhuma or-
dem Superior a si próprios. Ali ocor-
reu, de fato, por parte das expedi-
ÇOS espanholas, a penetração de um
território formalizado e delimitado,
mesmo que dotado de urna autorida-
de institucional apenas rudimentar.

Ao contrário, nos locais do Con-
tinente sul-americano onde a em-
presa colonial portuguesa aportou
Só existiam tribos cujos terrenos

eram fugazes e determinados pelo
princípio heteronômico das condi-
ções naturais, que dispunham so-
bre a possibilidade do exercício da
coleta e o recurso ao nomadismo.
Seria equivocado considerar como

A chegada, no litoral
sul do atual Estado
da Bahia, da frota

portuguesa
comandada pelo

Capitão-Mor Pedro
Álvares Cabral, foi a

façanha de uma
empresa colonial-

mercantil, com
objetivos, a um só
tempo, comerciais,

diplomáticos e
militares

entidades nacionais essas comuni-
dades autóctones, já que, além da
ausência do 'primeiro poder ideo-
lógico sobre os homens", careci-
am de mercado, sociedade política
e urna identidade ou liame
supratribal no plano das instituições.

Assim, independentemente elas
características das antigas formações
sociais americanas, a chegada, no
litoral sul do atual Estado da Bahia,
da frota portuguesa comandada pelo
Capitão-Mor Pedro Álvares Cabral
foi a façanha de uma empresa co-
lonial-mercantil, com objetivos, a um
só tempo, comerciais, diplomáticos
e militares. Representou, pois, não
o surgimento do País, mas o início

da colonização portuguesa na por-
ção centro-leste do continente sul-
americano delineada pelo Tratado
de Tordesilhas, pactuado entre as
duas potências ibéricas de então.

Por via de conseqüência, signi-
ficou o ponto de partida para o
genocídio e a escravidào que mar-
caram indelevelmente a expansão
da modernidade e o surto de pro-
gresso patrocinados pelo capital
mercantil 'antediluviano e articu-
lados à novidade representada pelo
modo de procuça.() capitalista em
crescimento na Europa. Tal ó a ques-
tão chave da história pré-nacional,
e não a famosa dúvida sobre a su-
posta casualidade do
to", afinalafinal já resolvida pelos espe-
cialistas por meio da farta compro-
vação (Ia intencionalidade.

No território aportado, ao con-
trário de uma autoridade estatal so-
berana, foi implantado apenas um
departamento "ultramarino do Es-
lado português. A própria socieda-
de política não passava de uma ex-
tensão da corte européia. O merca-
do era incipiente c se restringia a
entrepostos costeiro,,, só penetran-
do o interior posteriormente, assim
mesmo com precariedade e muito
lentamente. A grande maioria da
população simplesmente desconhe-
cia o idioma oficial, a não ser nas
limitadas áreas de contato, o que,
somado à dispersão dos demais ele-
mentos culturais. caracterizava um
vazio de identidade espiritual.

Na(-) existia, pois, urna nação,
realidade que se prolongou por
muito tempo. Na própria Europa, o
fenômeno nacional apenas desabro-
chava. Em várias regiões - mesmo
considerando a precoce centraliza-
ção monárquica portuguesa e as
fronteiras de soberania estatal con-
solidadas no episódio de Aviz, que
"prepara a missão histórica de Por-
tugal" -, havia tão somente um
conjunto de feudos, cidades ou prin-
cipados autárquicos, situação ape-
nas superada muito depois. O pró-
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prio termo nação entrou no voca-
bulário corrente durante a Revolu-
ção Francesa. Até então, tinha uma
acepção exclusivamente cultural,
corno na literatura romântica do fi-
nal do século dezoito, especialmente
na pregação de Fichte contra o
fracionamento feudal e pela unifi-
cação alemã. Incorporando a fusão
com o Estado, apenas surge com
Mazzini , na Itália do século
dezenove. Quando a retroflexão
ufanista e euromorhca afirma que a
nação brasileira nasceu no alvore-
cer do século dezesseis, acaba,
numa espetacular reversao de ex-
pectativa. festejando de t`ato o ini -
cio da colonizacão.

VII-3 a antítese: a Nação tem
somente a idade da
independência

O brasil, como país. é um taro
histórico muito posterior ao que su-
gere a campanha dos "5()0 anos". Foi
resultado, não de urna quimérica des-
coberta ou do inicio da ocupação
européia, mas de um longo e com-
plexo processo iniciado no ventre da
jovem sociedade colonial e só con-
cluído na sua maturidade. Implicou a
constituição de uma simbiose étnica.
urna nova síntese cultural, um mer-
cado interno, urna sociedade diferen-
ciada da metrópole, um povo, uma
classe dominante local e a emergên-
cia de vontades políticas a partir de
vários levantes nativistas mais ou
menos definidos e conseqüentes.

Sua gênese passou, portanto, por
identidades internas, dissensos, dis-
putas e rupturas, como sublinham
tanto a singular explosão cultural do
século dezoito nos principais cen-
tros urbanos quanto o conjunto dos
movimentos sociais e
emancipacionistas que caracteriza-
ram as últimas quatro décadas do
período colonial, com destaque para
as revoluções abortadas ou efetiva-
das de 1789, em Minas Gerais. de
1798, na Bahia, e de 1817, em

Pernambuco, onde sintomaticaniente
estavam presentes as influências e
doutrinas da Independência norte-
americana ou da Revolução) Fran -
cesa, nas quais o conceito de nação
estava contido. Pode-se, afirmar que

O verdadeiro marco
de sua configuração

como ser social
singular, isto é, o

característico salto
de qualidade que

inaugurou o ciclo do
Estado-Nação,

deve ser assinalado
na separação

operada a partir
dos sucessos

ocorridos em torno
de 1822

o processo de construção nacional
foi, a uni tempo, fruto e semen-
te cia crise cio sistema colonial.

O verdadeiro marco de sua con-
figuração corno ser social singular.
isto é. o característico salto de qua-
lidade que inaugurou o cicio cio Es-
tado-Nação, deve ser assinalado na
separação operada a partir dos su-
cessos ocorridos em te 'no de 1811,
cujo epicent " acabou ndo não a
vontade jr 'idual do Príncipe, mas
a C	'	ia Inde 1 ::idência, cuja

ecisiva ficou gravada no
ej Uto baiano cio dia (li )iS de ju-
lho de 1823. Assim, o Brasil surgiu
por meio da constituição do Estado
nacional autônomo, que, até hoje,

sob o capitalismo oligopolista-de-
pendente, reproclu 7.-se cru

 de soberania precária.
Dizer que o Brasil tem "Sol) anos"

L simplesmente uma tentativa arro-
gante de apagar tal processo. De
acordo com essa farsa, () País teria
nascido de um ato f'undante exclusi-
vamente europeu e colonial, e não
como de falo ocorreu, através de uma
gernunaçilo sincreUca por evidência
multi-étnica. anticolonial a' antítese
política  e c ntlituosa por necessida-
de histórica. Essa concepção tem sé-
rias conseqüências políticas e morais.
° para citar um exemplo: se a Na-

ção tivesse nascido no exato dia 22
de abril de 1500, os indígenas teriam
i(l0 meros esjx'ctidores e as etnias

de origem af'ricana não teriam passa-
do de ilustres ausentes.

Considerando as condições espe-
cificas da realidade brasileira, trata-
se de uma visào insustentável e alta-
mente excludente: qualquer seme-
lhança com o princípio econômico
escravocrata de que o gentio no iní-
cio da colonização e OS negros pos-
teriormente traficados eram simples
instrumentos de produção, ou seja,
"coisas", nào é urna simples coinci-
(iência, mas no mínimo a repetição
de Uni cacoete das classes dominan-
tes ancestrais. Como admitir uma iden-
tidade nacional sem um Estado naci-
onal sequer, sem tabas e quilombos,
sem as palavras de origem africana e
indígena que enriqueceram o idioma
português, sem os vários tons que
cobrem a nossa gente, enfim, SCITI

os sons e sabores de nossos batu-
ques, síncopes, pingas e feijoadas?

VIII - 4a antítese: a História do
Brasil possui conflitos e
rupturas

A col ni.açao e a formação do
Brasil como país configuram dois
pólos contraditórios de uma mesma
unidade processual, com um perío-
do de contato temporal e uma inter-
relação social evidentes, que não
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podem ser esquecidos. Porém, são
histórica e logicamente muito dis-
tintos, com suas mútuas causalida-
des negativas e positivas. A teoria
e o método calcados na sua justa-
posição conceptual são formalistas
e escamOteia11. antes de tudo, a rup-
tura que o surgimento cio Estado-
Nação realmente implicou. Assim,
evocam urna história evolucionisia
e linear, sem conflitos e alteridades
políticas e sociais. desde a façanha
de Cabral até a globalização Con-
cituem, pois, um apelo indireto e
até direto à resignaçao, mesmo que
devidamente vestido com a capa chi
efusão ufanista. tecida com os fjo
de uma 'brasilidade" rebaixada
pobreza cultural e ao lieclonismo
pela propaganda oficial.

Curiosamente. esse teor de /,'-
ce empirista, que só pode constru ii-
se às custas de relatos pueris e ca-
lendários enfadonhos. consegue ser
mais fantasioso cio que as filosofias
idealistas da História, que pelo me-
nos ousaram inserir algum tipo qual-
quer de razão onde apenas pontifi-
caria o fato reificado, tanto mais
quando a primazia cio irracionalismo
no pensamento burguês contempo-
râneo decretou o império cia con-
tingência e cia singularidade pós-
modernos. Reúne, pois, a dúplice e
miserável condição espiritual de
prisioneiro e mestre do senso co-
mum e da vulgaridade intelectual.

Na versão oficial, os conflitos e
consensos são peculiarmente reco-
nhecidos. Aqueles, narrados a con-
tragosto e invariavelmente atribuídos
a origens misteriosas e psicológicas,
mas sempre bajulados como artíc lo
de interpretação tendenciosa. Esses,
alvos de uma exaltação interessada e
transformados em emblema de um
POVO cuja cordialidade foi
astuciosamente interpretada como
submissão Assim, a luta de classes,
COM seus corolários coercitivos e
hegemnj05 encontra-se devida-
mente submersa num postiço júbilo
cívico. Em seu lugar, entram em cena

os heróis cieniiúrgicos e messiânicos,
fabricados sob medida para serem os
principais e tantas vezes únicos pro-
tagonistas do processo civilizatório.

Nessa perspectiva, a lógica
organizadora dos eventos oficiais

Se a mistificação em
torno do início da
colonização servir

para reabrir a
discussão da

formação do Brasil
contemporâneo e

suas projeções para
o terceiro milênio,

então poderá ser um
dos tais "males

que", no dito
popular, "vêm
para o bem"

em torno dos QQ anos aponta
para a instrumentalizaçào do sen-
timento patriótico espontâneo. bem
como das realizações das várias
etnias e segmentos sociais com-
ponentes da civilização brasilei-
ra, visando a reproduzir e a in-
tensificar a inconsciência de si e
a servidão espiritual no interior
dos setores explorados e oprimi-
dos. Urge substituir tal enfoque
pelo estudo sério do passado, de
modo a compreender quem e
como fomos, visando a construir
um futuro melhor para todos.

São plenamente atuais, pois, as
seguintes indicações: "Seria preci-
so acabar com essas concatenações

inventadas e artificiais, descobrin-
do as reais e verdadeiras; missào
essa que, em última instância, su-
punha descobrir as leis gerais cio
movimento que se impõem como
dominantes na história da socieda-
de humana". Se a inistilicaçao
tecida em torno cio início cia coloni-
zação servir ao menos para reabrir
essa discussão no que diz respeito
à formação cio Brasil contemporâ-
neo e suas projecões para o terceiro
milênio, então pudera ser, indepen-
dentemente dos propósitos de seus
autores, uni dos tais 'males que". I'I(

dito popular. "vêm para o bem. •
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Um passado comum
Portugal não re/eita a história ou a discussão do passado, mas não pode mais ser
conotado apenas como colonizador porque os colonizadores estão mortos, e o país ho/e dá
exemplo de antícolonialLsmo, como demonstrou na luta pela independência do Timor  Leste

Silvino Ferreira Leite
Cônsul de Portugal em Belo

Horizonte

ntcndo que nenhuma
nação, nenhum povo,
poderá construir um
projetc) de futuro se não
levar em conta o seu

passado. A história é fundamental.
Temos exemplos bem recentes da
falência objetiva da aplicação de
ideologias que pretendiam partir da
construção de um homem novo,
desligado de todo C) seu passado, e
lUC redundaram em fracasso, Como

se viu na Europa recentemente, no-
meadamente nas seqüelas das in-
dependências que surgiram na ex-
Iugoslávia, onde tive urna missão
de observação em que pude cons-
tatar a importância da estruturação
histórica dos POVOS e das nações.

Parece-me fundamental que se
faça urna reflexão da Ilistária 500
anos depois cIa chegada dos portu-
gueses ao Brasil, com vistas a defi-
nir um projeto dt desenvolvimen-
to. Mas !1to q a História nem
semr , é analktda de maneira oh-

e coere	Normalmente, ela
tpropriada aos regimes de dita-

,ura e analisada de forma subjeti-
va, parcial, para engendrar senti-
mentos que sirvam aos objetivos
dessas políticas ditatoriais. Aconte-

ceu assim comigo, porque fui urna
vítima desses sistemas. Vivi em Por-
tugal até meus 22 anos, nuni regi-
me de ditadura e que perseguia, em
plena década de 70, urna política
colonial. E foi a adoção dessa polí-
tica colonial que, infelizmente, le-
vou Portugal à queda, porque era
uma política que não tinha a míni-
ma tradução no sentimento do povo
português.

Tenho quase dois anos e meio
de Brasil. Queria começar por di-
zer que a História de Portugal, como
de todas as nações e de todos os
povos, encerra grandezas, mas ram-
bem muitas misérias. Essa história,
atualmente, é assumida por inteiro.
É evidente que, no nosso passado
com o Brasil, há grandeza e há mi-
séria. Há misérias da escravatura,
há misérias na história das popula-
ções indígenas, que são totalmente
assumidas, e deve-se falar delas,
assim como, dos descobrimentos (los
portugueses, da glória (lesse feito
que levou a civilização ao mundo.
Esse é o discurso dos portugueses,
mas felizmente está ultrapassado,
está morto. Fiquei cinco anos na
Embaixada de Portugal em Tóquio.
Levei para lá uma visão de que OS
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portugueses seriam IflUit() admira-
dos no Japão, porque introduziram
arma de fogo. etc. Fomos os pri-
meiros ocidentais a contatar os ja-
poneses. Os portugueses. cjuanclo
lá chegaram estavam num estágio
de desenV0lVifl1t0 flIUitO interior
àquele das civilizações asiáticas. A
China, a Índia e o .tapào eram civi-
lizações muito mais sofisticadas,
mais desenvolvidas cio cicie Portu-
gal. Aí Portugal liii aprender isso.

Quando se fala em civilização,
importa questionar também ideolo-
gicamente em que isso tudo se tra-
duziu. Acho que é importanle que
essas interrogações sejam levanta-
das. Não pensem que Portugal ou
os portugueses temem essa discus-
são, até porque os colonizadores
estão todos mortos. Portugal hoje dá
exemplo de antic( )lonialismo, como
demonstrou na questão timorense há
pouco tempo. Timor não seria um
país independente e livre se nao
fosse a luta de Portugal, que sem-
pre acompanhou o Timor, que es-

UM PASSADO COMUM

tava isolado na cena internacional.
Creio que há que se fazer esse
distanciamento, e não conotar Por-
tugal e os portugueses hoje como
colonizadores.

Fies foram colonizadores. isso é
assumido, com todas as grandezas
e misérias, mas creio que LaMbélil
é estéril o discurso e a maneira
como se ensina a 1 listoria aqui n(
Brasil. Sempre colocam: pena que
foram os portugueses, que são fei-
os. andrajosos. burros. Creio que
urna elite neste país preferia ter um
colonizador chique, de cartola e
iraque. que lavasse as mãos depois
de contatar o negro ou o indígena.
Acho que é urna discussão que não
levará a grande coisa. Essa fala de
que para aqui foram enviados os ck'-
grudados também não leva a nada. I
uma questão ultrapassada. Vejamos o
exemplo (Ia Austrália. Vejam o que
os ingleses inanclaraiii para lá. Creio
que os australianos já terão superado
essas pechas, que aqui no Brasil ain-
da alligern algumas psoas.

Em rcl:mç:1( ) à esta( la de Cubral
gostaria de lazer algumas conside-
rações. Em Portugal, a viagem de
Cabral não é entendida como des-
cobrimento do Brasil, lá ninguém
defende essa tese. A maior parte
dos intelectuais, dos historiadores
ligados à visào quase oficial da via-
gem de Cahral, não a entende, de
modo nenhum, como achamento. e
sim uma viagem intencional.

É evidente que, se analisarmos
o desenvolvimento das negociações
cio Tratado de Tordesilhas, iren10
verificar que havia conhecimento da
existência destas terras. Se analisar-
mos o sigilo da Coroa Portuguesa,
sortuda em relação à Coroa Espa-
nhola, na fase posterior .à descoberta
do Brasil, a própria designação desta
terra como Ilha de Vera Cruz, a
maneira como os cartógrafos deli-
nearam os contornos deste continen-
te, diminuindo-o e afastando-o cia
sua situação física para servir aos
interesses da Coroa Portuguesa, con-
seguindo ili.mchr os espanhóis duran-
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te algum tempo, vamos ver que ela
demonstra que, de fato, há uma in-
tenção.

Aliás, Cabral foi um homem aza-
rado, que perdeu metade das naus
que lhe foram confiadas. Quando
chegou a Portugal o rei nau ficou
muito contente com a sua missão.
porque os objetivos não foram aten-
dido.Mesmno no período da dita-
dura, em que se agigantavam os
méritos dos descobridores, a figura
de Cabral em Portugal nunca foi a
de uni herói para nós.

Por outro lado, a importância do
Brasil sempre foi fundamental
Portugal. Foi no passado e continua
a ser no presente, numa visão coo]-
pletamente diferente daquela que
tivemos no passado. Efetivamente,
a política colonial, graças a [)eus,
está definitivamente encerrada. 1 nia
das vergonhas da História de Portu-
gal é que ele foi um pais coloniza-
dor até 1975. Mas isso acabou defi-
nitivamente. Portanto, a visão que
estou aqui a exprimir não é. de
modo algum, a visão do coloniza-
dor. Esses, como já tive a oportuni-
dade de dizer, estão mortos.

Atualmente ternos no governo
português um Ministério da Igual-
dade. que define as práticas políti-
cas ativas positivas contra a discri-
minação. Com certeza, existe em
Portugal a discriminação contra os
negros, contra os ciganos. Portanto,
há situações de desigualdade na
sociedade portuguesa que são as-
sumidas. Daí a importância desse
Ministério da Igualdade, que tem a
missão de definir políticas para aca-
bar com a discriminação que, infe-
lizmente, ainda existe no meu país.

Como nào sou historiador, não
posso dar urna visão erudita e cien-
tífica do que foi o passado colonial.
Ouço com muita atenção todas as
teses apresentadas sobre o assunto,
reconheço o mérito e tenho enor-
me admiração por Eliane Suassuna,
que é uma personalidade que faz a
análise do flOSSO passado com uma

objetividade e urna clareza funda-
mentais. Se ficou algum mérito des-
se passado entre Portugal e o Bra-
sil, será o fato de termos aqui im-
plantado um país tão imenso e uno.
A nossa língua comum é um fator

Portugal é um país
com quase nove

séculos de
história e já era

uma nação
quando descobriu

o Brasil, já
possuía as suas

fronteiras, que são
as mais antigas da
Europa. Portugal

já tinha a
configuração que

tem hoje

de unidade. Quando olhamos para
o lado de influência espanhola en-
contramos iS países, quer dizer,
uma extensão territorial praticamen-
te equivalente à do Brasil.

Portugal é um país com quase
nove séculos de história e já era
urna nação quando descobriu o Bra-
sil, já possuía as suas fronteiras, que
São as mais antigas da Europa.

Portanto. Portugal já tinha a con-
figuração que tem hoje. Apesar de
serem - e creio que essa seja outra
grandeza - apenas 1 milhão de ha-
bitantes, os portugueses consegui-
ram o feito de arredondar o mundo,
digamos, indo cia ponta da Europa
aos confins da Ásia. Quer dizer,

quando encontraram civilizações
mais desenvolvidas, não foram elas
que chegaram à Europa. mas os
europeus que foram a elas. Esse
feito é urna das grandezas da histó-
ria de Foriugal.

E creio que essa língua, que é
uni fator de unidade no Brasil, será
de fato uma das principais e mais
honïtas heranças desse nosso pas-
sado comum. Se bern que, aqui, a
língua adquire cambiantes, sonori-
dade e tonalidades muito mais inte-
ressantes cio que a própria sonori-
dade da maneira corno falo. Quer
dizer, no Brasil, a língua foi
enriquecida pela sonoridade africa-
na. digamos. Essa abertura das vo-
gais, que se faz no Brasil, tem ori-
gem na África. Assim é que os afri-
canos que falani português têm urna
sonoridade muito mais próxima da
brasileira do que da portuguesa. De
qualquer maneira, entendemo-nos
na mesma língua, o que. para Por-
tugal, é fundamental: é por isso que
Portugal se empenhou na constitui-
çao cia comunidade dos países de
língua portuguesa - uma realidade
que, de fato, une povos, ainda que
com culturas diferenciadas.

Dizer que Portugal e Brasil são
irmãos, que um é o filho. o outr( é
pai, a mãe ou o que seja. é bonito;
é bom que haja essa fraternidade
que se traduz na prática. Mas não
podemos confundir isso com uma
identidade total. O Urasil tem uma
cultura e um caráter extremamente
diferenciados dos de Portugal. Di-
gamos que o Brasil construiu um
caráter, uma identidade totalmente
diferenciada de Portugal. Aliás, um
caráter e uma identidade muito mais
expressivos. Por exemplo. quando
se compara a expressão musical
brasileira corri a portuguesa, todos
sabemos para que lado pende a
balança. Eu, que andei um pouco
por todo o mundo, sei que em to-
dos os países o Brasil é conhecido;
o Brasil tem urna imagem muito boa
no mundo. A música brasileira é
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conhecida em todos os lugares, as-
sim como o futebol brasileiro. Em
qualquer lugar do mundo, se falar-
mos em Brasil, as pessoas têm al-
guma referência; se falarmos em
Portugal, já não e bem assim. Por-
tanto, podemos dizer que o Brasil
construiu uma identidade e uru ca-
ráter que lhe dão urna expressão
muito diferenciada, individualizada,
separada e independente da de Por-
tugal. E ainda bem que é assim.

Atualmente há. em Portugal e
em seu povo, grande interesse e
curiosidade pelo Brasil. Por vez.
ouço falarem aqui que é o Brasil
que está colonizando Portugal. Já
em Portugal ninguém diz isso. O
fato é que as novelas brasileiras
passam todas em Portugal exala-
mente ao mesmo tempo em que
passam aqui. Quer dizer, a nove-
la da Globo está sendo transmiti-
da ao mesmo tempo em Portugal,
por um canal privado, e faz gran-
de sucesso. Aliás, desde os anos
70, todas as novelas de sucesso
passam em Portugal. A maior par-
te dos valores do futebol portu-
guês são brasileiros. Atualmente
há uma pressão migratória imen-
sa, ou seja, há muito brasileiros
morando em Portugal, querendo
ir para Portugal, querendo recu-
perar suas raízes, com seus ascen-
dentes, querendo adquirir a naci-
onalidade portuguesa. Aliás, devo
dizer que esse é um dos setores
no Consulado em que temos mais
forte pressão. Enfim, digamos que,
em Portugal, o Brasil é sempre
muito presente. Quer dizer, as
pessoas conhecem ,,[ realidade bra-
sileira. Toda a minha geração co-
nhece os grandes cantores brasi-
leiros - Maria Bethânia, Chico,
Mílton -, que são tão conhecidos
em Portugal como no Brasil, ou
até mais.

Mas OS portugueses nunca en-
tenderam isso como um perigo de
colonização do Brasil em Portugal.
Isso não está em questão, isso nos

enriquece, porque, de fato, é um
aporte de qualidade que recebemos
do Brasil e que nos beneficia de
certa maneira.

As novelas brasileiras, por exem-
plo, tiveram uma enorme influên-

Se ficou algum
mérito desse

passado entre
Portugal e o
Brasil, será o

fato de termos
aqui

implantado um
país tão

imenso e uno.
A nossa língua
comum é um

fator de
unidade

cia na organização social em Portu-
gal. Acho que esse é um trabalho
que os sociólogos poderiam anali-
sar e produzir teses sobre isso. 1.emn-
bro-me perfeitamente de que na
minha geração nenhum filho ho-
mem beijava o pii. Eu estava na
Universidade de Coimbra, portanto
longe de minha casa, ia para casa
nas férias, e a saudação que fazia a
meu pai era um aperto de mão,
porque era essa a expressão de afe-
to. A influência da novela brasileira
revolucionou completamente essa
maneira de sentir dos portugueses.
Hoje, ninguém tem medo de expri-
mir o afeto. Isso, em grande parte,
no meu ponto de vista, foi urna

melhoria que se introduziu nas re-
lações familiares em Portugal e que
é resultado da novela brasileira.

Atualmente, nota-se uma grande
afluência de agentes econômicos no
Brasil. Portugal, felizmente, está
numa situação econômica favorável,
a partir de sua integração na União
Européia, e começa a haver exce-
dentes de capital que são orienta-
dos para o mercado externo. Essa
internacionalização da economia
portuguesa, no que se refere à ex-
portação, é direcionada sobretudo
para o Brasil.

Creio que os empresários portu-
gueses não são agentes da Cruz
Vermelha, não vêm aqui fazer cari-
dade, não investem aqui por cari-
dade pelo Brasil. Vêm, como todo
empresário, seguindo uma visào
calculista e realista de que de fato
o Brasil é um país com um enorme
potencial de desenvolvimento.

Portugal é um país que, em ter-
mos de território, equivale a ape-
nas 1/(- de Minas Gerais, e é o
terceiro ou quarto maior investi-
dor estrangeiro no Brasil. O in-
vestimento português tem quali

-dade, sào investimentos de longo
prazo, que vêm para criar fábri-
cas, que geram empregos, são in-
vestimentos para ficar. Não são
investimentos mercenarios, que se
retiram na primeira crise. E um
investimento calculista, pois visa
ao lucro, mas tem por objetivo
também o desenvolvimento eco-
nômico do Brasil, e, nesse senti-
do, ele é apoiado pelo governo
português.

Não é possível fazer uma refle-
xão sobre o Brasil sem incluir Por-
tugal no sistema, ou seja, temos um
passado comum, que não pode ser
ignorado. Várias coisas nos identifi-
cam, falamos a mesma língua,
estamos inseridos numa comunida-
de de países de língua portuguesa
que o Brasil deveria liderar. Espero
que tenhamos um longo futuro lado
a lado.

jan-abrilJ2000	 Rrvisj\ DO Lbci [SLAII vo 21



OS DIFERENTES OLHARES SOBRE 1500

Antes dos 500 anos
Para os povos indígenas, o território chamado Brasil lá existia antes dos últimos 500
anos, e os seus seis milhões de habitantes se tornaram, depois da chegada de Cabra,
com a cruz e as armas, um empecilho para o desenvolvimento proposto pelos portugueses

Wilson Pataxó
Liderança pataxó Hã-Hã-Hãe e
membro da Coordenação da

Articulação dos Povos Indígenas
- APOINME NE/MG/ES

m primeiro lugar, tenho
muito a agradecer à As-
sembléia Legislativa por
nos convidar para fazer
parte deste debate. É a

primeira vez que uma Assembléia
faz esse convite para índio partici-
par de um debate com esse tema.
Para nós, esse convite é de extre-
ma importância, porque significa um
respeito ainda a nossa pessoa no
Brasil.

Para os povos indígenas come-
çarem a pensar os 500 anos do Bra-
sil, temos que pensar, em primeiro
lugar, o antes dos 500 anos. Para
nós, esse território chamado Brasil
já existia antes dos últimos 500 anos.
A terra podia não ter o nome Bra-
sil, mas esse território já existia. Nin-
guém constrói um território; nós,
homens, não construímos um terri-
tório. Então, se esse território está
aqui há 500 anos, é porque já exis-
tia antes.

Nesse Brasil antes de 1500, já
havia índios. Aqui só viviam índios,
eram seis milhões de índios, como
já falaram. Esses 6 milhões de índi-
os viviam sem conflito, a vida era
na floresta, com a natureza. Era urna

vida harmoniosa. Os homens senti-
am-se parte do universo, sem apro-
priar-se, jamais, de um pedaço de
terra. A terra era única para todo
mundo, era uma terra sem divisão.
Esse era o Brasil antes de 1500.

No passado, todos tinham seu
lugar, eram possuidores de tudo, não
existia doença, não existiam políti-
cos, não existia presidente da Re-
pública, não existiam governadores,
não existiam vereadores, não exis-
tia ninguém para comandar a nossa
vida. Era esse o mundo em que vi-
víamos. Os índios eram possuido-
res de tudo, menos de anticorpos
para doenças. Não havia armas mor-
tais à base de pólvora e chumbo.

Os homens trouxeram a cruel-
dade, a ganância, o massacre, o ex-
termínio de inúmeros povos, sua
cultura e espiritualidade. Isso já foi
depois de 1500. Pedro Álvares
Cabral e seu pessoal chegaram com
muita fome, trazendo coisas ruins, l
com duas armas: as armas de fogo
e a cruz, para abençoar e recomen-
dar as almas dos nossos antepassa-
dos, o que daria lugar para o de-
senvolvimento do Brasil. Os índios
eram um impedimento do deseri-
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volvirneflt o do Brasil a partir rir'
1500, por causa do seu número.

A civilização c a exploração das
riquezas naturais k)ram 05 fatores
determinantes para o extermínio e
a dizimação do nosso povo. A ex-
ploração da madeira, de mifleri()s.
das riquezas naturais que existiam
nesse território foi o principal fator-
Foi a ganância. Umas das principais
atividades que eles queriam fazei-
aqui era extrair as riquezas naturais
deste Brasil. Como aqui existiam o
índios, então era preciso tirar esse
povo, porque ele era um empate
para o desenvolvimento deste pais.

Naquele livre espaço, habitavam
970 povos diferentes. com uma
população em torno de 6 milhões
de pessoas, que se autodenomina a
em vários povos. Com o passar do
tempo, 498 anos mais tarde, exis-
tem somente 215 povos, falando 180
idiomas diferentes, e há uma popu-
lação reduzida de 360 mil no Bra-
sil. O dia 22 de abril de 1500, para
nós, representa a origem de uma
longa e dolorosa história, em conti-
nuidade da -violação de nossa inte-
gridade física e diversidade
sociocultural. Fntão, é i sso () que
esses 500 anos representam para
nós, o quase total extermínio dos
povos indígenas, que hoje estão sem
riquezas naturais para sobreviver.

Até hoje as terras estão totalmen-
te invadidas. Os pOVOS indígenas
têm hoje 201(1 do território brasileiro
e se encontram com mais de 70%
das terras sem demarcação. Mesmo
aquelas que estão sendo demarcadas
possuem invasores ainda. Isso sig-
nifica para nós que até hoje o sofri-
mento não acabou. O governo bra-
sileiro, para ter um mínimo de res-
peito, deveria, pelo menos, chegar
a 100% da demarc:içao das terras
indígenas.

Esse territ rio quando foi h:ibi-
tado pelo índio, foi retalhado P'
grandes fazendeiros, para usinas de
açúcar, para exploração de territó-
rio. Essa divisão de terras que hoje

há no Brasil não existia. Para isso,
demarcaram pe lileili )s pedaços de
terras, que foram ainda invadidos
para que exterminassem os índios.
Esse era o objetivo ao longo desses
500 anos: exterminar os índios para

Os homens
trouxeram a
crueldade, a
ganância, o
massacre, o

extermínio de
inúmeros povos,

sua cultura e
espiritualidade. Isso
foi depois de 1500.

Cabral e seu
pessoal chegaram
trazendo coisas

ruins

não deixar nenhuma raiz, só deixar
história. Como ha fl05 livros das es-
colas, quando falam que "os índios
eram'. 'os índios viviam, como se
não existissem até hoje no Brasil.

Para nós, os livros das escolas
precisam ser mudados, porque nos
ainda existimo ,,. Somos poucos. So-

mos só 360 mil índios no Brasil. re-
sistindo ao extermínio.

ISses 360 mil índios precisam
de espaço na sociedade brasileira,
precisam ter sua cultura respeitada.
Ao longo (los 500 anos, essa cultu-
ra foi perdendo sua forca. Hoje, 50

algumas comunidades falam sua lín-
gua original. Com os massacres e
as invasões das terras indígenas, os

índios passaram :1 viver com outra
sociedade e, quando retornaram à
sua comunidade, já falavam o por-
tuguês. Deixamos de, 1111r a língua
brasileira, que era a língua do índio
que foi encontrado aqui. A língua
portuguesa quem trouxe foi Pedro
Álvares Cabral.

A historia oficial é incorreta e
tendenciosa e coloca os invasores
como protagonistas únicos e ven-
cedores incontestáveis, colocando
seus personagens na posição dc
heróis de uma versão mitificada e
falsa rio processo histórico.

Eles se sentem heróis: chegaram
aqui, exterminariiii os índios e, ago-
ra, vão comemorar os 500 anos de
descobrimento rir Brasil. N o dia 22
de abril, o que eles vão comemorar
é a matança dos indios, o extermí-
nio ria nossa cultura e o
desmatamnento rio nOSSO ambiente.
Consideram que sào heróis, mas nos
é que somos heróis, porque resisti-
mos e estamos lutando para cons-
truir outros 500 anos.

Para os povos indígenas, essa
(( )memoração significa a continti 1-
riade da violação rir nossos direi-
tos, inviabiliza a constituição de uma
nação multiétnica e legitima a im-
punidade. 'l'omarni s como exemplo
os massacres, assassinatos e outros
delitos, como o caso Ticuna, em 22
de março de 1988. na localidade
conhecida como Capacete. em
Benjamim Constant, no Amazonas;
os assassinatos do líder indígena
\larçal Tupã. em 20 de maio de
1993. no Mato Grosso cio Sul; de

Galclino Jesus rios Santos, queima-
do vivo em Brasília, no dia 19 de
abril 1 997; e de mais •0 líderes indí-
genas, sendo que nenhum riosci-
saclos foi condenado pela justiça.

Afirmamos, também, nossa
contraposiçào às comemorações fes-
tivas do 5 centenário, por enten-
der que elas desrespeitam nossos
antepassados. mortos em defesa de
seus filhos, netos e gerações futu-
ras, e negam nosso chreito à vicia
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OS DIFERENTES OLHARES SOBRE 1500

cOlTl() POVOS culturalmente diferen-
ciados.

Não iremos festejar o massacre
de milhões que, no passado, foram
vítimas em nome da civilização, da
cidadania ou do desenvolvimento
que destruiu e violou nossas leis.
nossos sistemas de vida, e nos de-
V( )iveu preconceito, discriminação.
excluindo-nos para  periferia das
cidades.

Pretendemos, sim, celebrar as
conquistas dos herois anonunos 'ao
longo dos séculos que a história ofi-
cial nega reconhecer.

Celebraremos, sim. as vitorias
que nos custaram tantas vidas. so-
frimento, porém trouxeram deter
minação e esperança de um inundo

mais humano, de solidariedade e de
humildade.

Celebraremos também o futuro,
como herdeiros ele um passado de
' alo	-.io da vida, de idéias, de
sonh	'ixado por flOSSOS ante-
passau	nesar das desigualdades
e injusL	tamos cientes cia im-
porrãnci,	ontribuir para a con-
so1idaçio	a humanidade livre.
justa e hui	nele índios, negros
e brancos \	com dignidade.

Como lon .i de melhor entender
e refletir sobre todos esses am >.
(«tamn()s planejando eventos locais.
regionais e nacionais sobre o tema.
Oportunidade em que apresentare-
mos nossas propostas e reivindica-
çõcs. E esse o Brasil que queremos.

Nós, povos indígenas, estaremos
protestando contra os 500 anos,
Contra a invasão do Brasil, contra
tudo o que está acontecendo, con-
tra a demarcação de terras, contra a
desigualdade e a discriminação das
pessoas que não têm onde sobrevi-
ver.

Para tenninar, estaremos realizan-
do a Marcha Indígena, no dia li de
abril, quando estarão em Brasília 2
mil índios para protestar no Con-
gresso Nacional contra a forma de
descobrimento do Brasil. Em Salva-
dor, estaremos no dia 1 de abril
COM outros movimentos, protestan-
do. O Estado da Bahia é
antiindígena, não reconhece os ín-
dios da lá. No dia 18, faremos um
ato de resistência no Monte Pascoal,
onde Cabral chegou. O Monte
Pascoal é área de reserva, o símbo-
lo dos festejos dos SUO anos está
em nassas mãos. Em 16 de agosto
cio ano passado retomamos o Mon-
te Pascoal, onde os índios viveram
e vivem.

Vamos comemorar essa vitória,
dentro desses 500 :mos, apesar de
todas as dificuldades, apesar da fal-
ta de consciência e de condições
de sobreviver. Estamos lutando e
resistindo.

No dia 22 de abril será realizado
outro ato público, em Porto Seguro.
em Santa Cruz de Cabrália, onde o
presidente Fernando 1 ienrique e
outros consulados estarão festejan-
do. Estaremos festejando de outra
maneira, reivindicando outros 500
anos. sem violencia, com terra
demarcada. Pediremos o reparo dos
danos causados nesses 500 anos.
pediremos o reparo por muitas vi-
cias indígenas perdidas. Pediremos
ao governo de Portugal que repare
esses danos, e também a todos os
países que mataram esses índios.

Nos dia 13 e 11, os índios mi-
neiros farão um ato público em Mi-
nas Gerais. Todos estão convidados
para nos ajudar a celebrar esses 500
anos de maneira diferente.	1
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Estratégias da segregação
Eles vieram principalmente de Angola, Congo, de Gana e Moçambique, onde possuíam
identidade e cultura, mas a escravidão suprimiu as identidades e transferiu para homens
e mulheres de pele escura os conteúdos negativos existentes no imaginário coletivo europeu

Diva Moreira
Secretária municipal para

Assuntn da Comunidade Negra

ual poderia ser o
olhar sobre os 500
anos de urna mulher
negra, filha de urna
empregada dornésti-

ca 	em 1950 veio para Belo
1 horizonte a procura cli esmeralda
do futuro? Certamente não me con-
vidarain a vir aqui para ouvir o unís-
sono coro dos vencedores, o
enaltecimento aos heróis oficiais da
Pátria, a cantata ingênua ao empre-
endimento cabralino. Chamaram-me
aqui para falar sobre a visão dos
afrodescendentes sobre esse meio
milênio de história oficial do Brasil.

Foram quase 360 anos ele traba-
lho escravo no País e 196 anos de
trabalho escravo na Capitania e,
posteriormente. na Província de
Minas Gerais. As primeiras levas
chegaram para o trabalho na mine-
ração e no garimpo do diamante,
por volta de 1692. Vieram princi-
palmente de Angola, Congo. Gana
e Moçambique. Lá possuíam identi-
dade, cultura, e alguns procediam
mesmo de remos altamente evoluí-
dos para o contexto da época. Re-
conheciam-se	como	fulas,

suclaneses, ews ou geges. gt1ir1s.
mandingas e, sobretudo, hanu s. A

escravização suprime as identidades
e homogeneíza a todos com a elas-
sificaçà de preto ,, e negr()s, trans-
lerindo para homens e tiiulheres de-
pele escura os conteúdos negativos
existentes no imaginário coletivo,
construído desde a Europa.

Para se ter uma ideia do peso
demográfico desses contingentes
populacionais na Capitania minei-
ra. na tabela mais conhecida, de
1 constata-se a existência de
0T69 brancos. 82 mil pardos e 167

mil pretos, somando 319. 769 ind i
-víduos— . Quer dizer, os negros e

mestiços constituíam quase 80% da
população das Gerais.

Aqui trabalhavam incansavel -
niente. pouco tempo sobrando, in-
clusive para prover o próprio sus-
tento. Laura de Mello Souza, em seu
livro "Desclassificados do Ouro: A
Pobreza Mineira no Século XVIII",
relata a penúria que grassava nas
regiões da mineraçào. Penúria essa
que intrigou o bispo de Mariana,
que, em 1799, registra a situação
de 'famílias pobres impossibilitadas,
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de homens pardos. pretos e liber-
tos, nascidos na miséria; criados na
indigência, e sem a menor subsis-
tência.

A mineração não absorvia todo
esse contingente populacional, que
ia buscar as formas de sustento flOS

ganhos lícitos, como era o caso das
negras quitandeiras, ou nos ganhos
ilícitos e nas pequenas infrações.
como nos casos da prostituição, dos
roubos e dos extravios de pedras
preciosas, bem como na formacao
de bandos e na feitiçaria.

A liberdade dos forros nesse con-
texto, freqüentemente. não passa-
va de mera ficção. Ainda segundo
Souza, por um lado, o forro, mise-
rável no mais das vezes, é facil-
mente possível de ser reescravizado
por indivíduos que, nesse sistema,
não chegam a ser excessivamente
escrupulosos. Por outro, uma vez
livre, o peso desclassificador da
estrutura econômica e das supe-
restruturas de poder o empurram
para as fímbrias da sociedade,
onde passa a vegetar, na impossi-
bilidade de colocar sua força de
trabalho no mercado. O sistema
que o engendrou o deixa, simu 1-
taneamente, sem razão de ser.
Nessas condições, de que lhe po-
derá servir a liberdade?"

Impossibilitados de integrar a
ordem social, a não ser na condição
de escravos, a alternativa para es-
sas legiões de forros e de desclas-
sificados é construir os territórios da
liberdade, físicos ou simbólicos, nos
domínios precários da antiordem. Os
autos das devassas da Igreja Católi-
ca dão abundantes exemplos de
casos de feitiçaria e dos cultos aos
"deuses de sua terra", seguidos de
"festas e calunduras". Por outro lado,
a formação de quilombos vai ser
uma constante durante todo esse
período de escravização. Pesquisa-
dores dessa forma de resistência,
como o professor Carlos Magno, da
UFMG, dão notícia de centenas de
quilombos em Minas Gerais, sendo

o de Ainbrósio o mais importante
dos estudados até o momento.

Ao longo desses quase 200 anos
de trabalho escravo em Minas Ge-
rais, foi sendo construída toda uma
'ideologia da vadiagem" e da "hu-

O darwinismo
social e os

postulados da
eugenia seduziam
a mente de nossas
elites e preparavam

o terreno para a
aplicação de
medidas que
levassem ao

desaparecimento
dos africanos e

de seus
descendentes

manidade invi:ível. Recorro. mais
uma vez, a Souza. que descreve
esse processo de desqualificação
com cores bastante forres: 'A per-
plexidade do homem livre pobre e
constantemente desclassificado, a
camada dominante opôs uni corpo
bastante organizado de formulações
cujas raízes lançam seus frutos ain-
da hoje, pois foram incorporadas e
reelaboradas pela nossa tradição
autoritária. Em síntese, a camada dos
homens pobres era tida como uma
outra humanidade, inviável pela sua
indolência, pela sua ignorância, 1--
]os seus vícios, pela mestiçagem ou
pela cor negra de sua pele; habi-
tantes de uma terra rica e farta, es-

ses homens nada faziam para dela
conseguir frutos; poderiam viver de
expedientes e esmolas, descurando
do futuro, repudiando as formas
permanentes da atividade econômi-
ca e abraçando um modo de vida
itinerante e imprevidente". É o que
diziam.

Essa produção ideológica perpas-
s( )U todas as formas de representa-
ça() simbólica dos africanos pelas
mais diversas expressões culturais.
(Lis mais elaboradas as mais pOpli-

lares. O folclore mineiro está eiva-
do de lendas e de mitos de origem
.'xt remainente negativos em relacio
aos negros. Da mesma forma as ins-
trucões da Colônia, os autos do Santo
)íício, as narrativas dos viajantes e

o relatos historiográficos ajudaram
a consolidar estruturas mentais que
perpetuaram a visar) dos africanos
e de seus descendentes como se-
res portadores de uma humanidade
inferior, degradada. Até nossos dias,
la rnentavelmente

.\ abolição do trabalho escravo,
em 1855, não veio acompanhada
de medidas que pudessem integrar
os negros na sociedade de classes
e instrumentalizá-los para a cidada-
nia. Pelo contrário, a abolição acon-
tece em uni período em que as dou-
trinas de superioridade racial rios
europeus estão em voga e cornanii-
nani os mais variados campos (Ir) Co-
nhecimento, como a 1-listória, a Bio-
logia, a Medicina, a Medicina Legal e
as ciências que vieram depois. corno
a Antropologia e a Sociologia.

Mas essa não é apenas uma vi-
são a posteriori, a partir dos resulta-
(l( is palpáveis dac1 ueie movimento
até os dias de hoje. Isto porque hou-
ve políticos, (01T)O é O CISO de José
Uoniftício de Andrada e Silva, que
defendiam, por exemplo, a refor-
ma agrária como medida parti per-
iflitir a iimrticipaç'mo dos ex-escr:1-
vos no sistema produtivo.

Aquelas teorias racistas que In-

fluenciaram o pensamento das nos-
sas elites. dos políticos e dos
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reforflladboi'es sociais impuseram li-
mites estruturais ao movimento
abolicionista- Um jornal dessa cor-
rente, 'A Redempçào". de São
Paulo, traz, em seu número de 11/
12/1887, a seguinte opinião:
o distinto do abolicionista é a um-
peza da consciência, t' O libertar
aqueles a quem estão roubando e
deixá-los que vão tratar e sua vida
ou pagar-lhes o salário :i que tem
direito todo aquele cicie trabalha:
é ter sua casa, seu lar, sua família
limpa da lepra negra que conta-
mina a todos e perverte os costu-
mes (.......

Outra conseqüência foi :1 con-
cepção de um projeto de naçao
no qual não havia espaço para os
ex-escravizados. Para viabilizar
esse projeto, algumas estratégias
foram executadas. A primeira foi
a migração de retorno, isto é, a
devolução das 'peças' para a Áfri-
ca, o que não teve grande alcan-
ce se se considera o fato de que
contingentes certamente predomi-
nantes de negros descendiam de
gerações e gerações há muito ins-
taladas em território brasileiro.

A segunda estratégia foi o pro-
jeto imigrantista. Já em 18 í10, inici-
ava-se a pioneira experiência cia
Fazenda Ibicava, do senador Nicolau
Vergueiro, em São Paulo. Mas essa
onda estava apenas no começo. Um
traço freqüente dos centros indus-
triais que vão surgindo fl() Pais é a
presença de mão-de-obra de imi-
grantes estrangeiros, como é o caso
de Juiz de Fora e Belo 1 lorizonte,
apenas para voltar para a questão
de Minas, no momento em foco.

Constrói-se o mito do imigrante
europeu como bom trabalhador ('
portador de virtudes, não apenas
para a inserção no mundo fabril e
na sociedade de classes, mas prin-
cipalmente para a construção do
Pro gresso e de uma civilização nos
trópicos.

E curioso observar que até os
portugueses e seus descendentes

sào alvo dessa mo'jciç'ao contra a
população nacional. Cm exemplo
disso é o deputado Aguiar
Witaker, da Assembléia Legislativa
da Província de São Paulo. Na de-
fesa da vinda de norte-america-

O mito do mau
trabalhador era um
álibi para justificar a
exclusão do negro

do mercado de
trabalho e da
estrutura de

classes, processo
que somente
começou a se
reverter após o
esgotamento

do modelo
imigrantista

nos para Limeira e Rio Claro, ele
ataca, inclusive, os portugueses.
Nos acirrados debates que ocor-
reram naquela Assembléia, ele
levanta a seguinte questão: 'O que
foram os primeiros portugueses
que vieram para o Brasil? Foram
homens degradados, foi a escória
do reino português". E retoma os
elogios aos homens que farào nas-
cer no Brasil 'unia raça vigorosa
e forte. que ainda não ternos'.

Essa rejeição contra a popula-
ção nacional alcança níveis ver-
dadeiramente absurdos. O depu-
indo Paula Souza apresentou um
projeto, em 1880, que incluía o
"fechamento cio Instituto de

Educandos Artífices, sob a alega-
ção de que o ensino de ofícios
urbanos aos nacionais provocava
uma desagradável concorrência
com os imigrantes".

A terceira estratégia concebida
naquele período foi a uhiscigena-
ç'ao, a que me refiro COfiO ideo-
iogw cio ernhranqtieciniento. Não
e pode esquecer que o

d:it'winismo social e os postulados
da eugenia seduziam a mente de
nossas elites e preparavam o ter-
mero) paraaapiicaçào de int'didas

levassem, paulatinaniente, ao
desaparecimento dos africanos e
de seus descendentes no País. Se
o negros eram degenerados. o
eito era 1)rOmO\'' seu cruzamen-
to com os brancos para ir "melho-
rando a raça — . uma das condições
para preparar o ingresso do Bra-
sil no concerto das nações civili-
zadas. Teve um cicies. mais afoito,
Benedito de Lacerda, que previu
até o ciesaparecimenO m total dos
negros. em 2011.  cmii congresso
realizado em Londres, no início cio
sc'cuio.

A nhiscigenaçao foi uma inteli-
gente estratégia para quc'hrar a
hegemonia demográfica que a po-
puiaçao negra detinha no Brasil.
E o fenômeno foi tao avassalador
que apenas da população
alrodescendente se classificou
como negra no censo de 1991.

Muitos defenderão a miscige-
na ç'ã o para realçar um suposto
caráter harmonioso da,,; relações
raciais no Brasil. Mas, em um con-
texto de supremacia cia raça bran-
ca, a miscigenaçào é menos um
fenômeno espontâneo, aleatório,
decorrente cia convivência de ra-
ças diferentes em um mesmo ter-
ritório, e mais um resultado cio fas-
cínio que aquela raça produz na
estrutura psicológica cie mulheres
e, particularmente, de homens
negros.

A quarta estratégia foi a cons-
truç'ao do mito dc) mau trabalha-
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dor. Milhões de africanos tinham
aportado ao Brasil. Aqui construí-
ram uma cultura exuberante e ci-
dades que sào hoje patrimônio da
humanidade; produziram a rique-
za das nações, particularmente de
Portugal e da Inglaterra. Esses afri-
canos e seus descendentes foram
transmutados em pouco produti-
vos, preguiçosos e vadios.

Na verdade, Tratava-se de um
álibi para justificar sua exclusão
do mercado de trabalho e da es-
trutura de classes, processo que
somente começou a se reverter
após o esgotamento do modelo
imigrantista e a necessidade de
mão-de-obra para ampliar :i pro-
clução industrial, em decorrência
das demandas externas durante a
II Guerra Mundial.

Contra o mau trabalhador e va-
(110, 05 rigores cia lei e da repres-
são policial. O Código Penal cia
República, transformado em lei em
outubro de 1890, tem entre seus
artigos os seguintes: a responsa-
bilidade penal é fixada em nove
anos, e são considerados crimes a
capoeirageín, o curandeirismo, o
espirilisnio, a inendicancia e a
vadiagem.

Como podem ver, foi feito sob
medida para controlar e reprimir
as massas negras. Para que nin-
guém tenha dúvidas desse alvo,
vale a pena citar Nina Rodrigues,
que comenta, inclusive, que" as
raças inferiores chegam à puber-
dade mais cedo do queque as superi-
ores (...) o menino negro é pre-
coce (...) muitas vezes excede o
menino branco da mesma idade;
mas cedo seus progressos param".
Isto é. a precocidade só valia para
justificar a redução cia menorida-
(le de 14 para 9 anos.

Estratégias de exclusào e repres-
são são faces da mesma moeda.
Agora, encerro este retrato sem re-
toques da crua realidade dos negros,
nesses quase 360 anos de
escravização e li 2 anos de aboli-

cão inconclusa cio trabalho escravo,
para abordar o momento presente.

Desde o efêmero governo
Collor até este segundo governo
de Fernando 1 [enrique Cardoso,
temos experimentado as durezas

O velho sonho
capitalista da

exploração sem
limites tem um
elevado custo
social. Com o

desemprego e a
redução dos

investimentos
públicos,

temos
conseqüências
trágicas para o

nosso povo

das rcfrni:is impostas pulo FMI
o Banco Mundial e outras agênci-
as que gerencian'i os interesses cio
capital estrangeiro, sobretudo cio
capital financeiro. Essas reformas
integram um sistema velho com
roupagem nova - a cio
neoliberalisnio. Apesar de suas
bases teóricas encontrarem-se em
1 lavek, um economista austríaco
que escreveu um livro intitulado
"O Caminho cia Servidão", em
1944, a queda do Muro de Berlim
e o firo cia bipolaridade dc' poder
no mundo, a partir do início cia
década de 90, criam as condições
historicas dc hegemonia cio
neolit)eralisrno.

Outro ex podOtd cio
neoliberalismo é Milton Friecimnan,
da famosa e conservadora Escola
de Chicago. A população negra
precisa se familiarizar com esses
nomes e, principalmente, com
seus aliados no Brasil, porque eles
têm preparado a cova na qual nos.
'() [)OVo é o primeiro que vem
sendo enterrado.

As reformas preconizadas pe-
los arautos cio neoliberalismo vi-
sam ao alcance de alguns objeti-
vos estratégicos: a redução cio
papei cio Estado, a desrcgulação
da economia, para que as chama-
das leis do mercado possam atuar
c' 0 111 total liherclaele, e a
fiexibilizaçào das relações cie tra-
h:ilho.

Outro dogma cio neoliberali solo
são as reformas fiscais para a re-
dução cios déficits públicos. Só
assim se pode controlar a infla-
ção, dizem eles. Na verdade, a
"ciemonizaçào cio Estado", a
privatizaçàc) das empresas e dos
serviços estatais e a imposição rias
reformas fiscais preparam o ca-
minho para a realização da gran-
de utopia dos capitalistas: a ex-
ploração total. Ou seja, a
reciistrihuição de renda para cima,
em favor cio lucro.

Mas o velho sonho capitalista
de exploração sem limites tem uni
elevado custo social. Com o
semprego e a redução dos jOVCS-

timentos públicos, temos uma
rie de conseqüências trágicas para
o nosso povo. Vou dar um exem-
plo dos mais recentes: a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Parece
simpática à primeira vista, porque
supostamente se contraporia ao
seu oposto, que seria a
irresponsabilidade dos
governantes, o que, graças a Deus.
todo mundo repudia. Na verdade,
porém, a essência dessa lei é que
todo prefeito, governador ou pre-
sidente cia República, a partir de
agora, deve fazer cio pagamento
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dos juros CIa dívida Sua prioridade

ng i. mesmo que isso exija cortes
de despesa s e investimentos, seja
em que área for. Mais ainda: a lei
diz que, para garantir a rolagem
da dívida, se ela estourar OS limi-
tes, são permitidos flOVOS
endividamentos. Para tudo o mais.
não. Não se poderá estender o
pagamento do seguro-desempre-
go, mesmo por um mês, mesmo
que esteja sobrando dinheiro no
Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Os exemplos são infindáveis.
Enquanto isso , O governo federal
"pagou cerca de 130 bilhões de re-
ais de juros". Você imaginaram
quantas obras e serviços poderiam
ser prestados com esse dinheiro (](IC
está indo para o bolso insaciável dos
banqueiros estrangeiros?

Ainda há pouco falava das con-
seqüências trágicas, para o povo
negro, indígena e para os brancos
pobres, das políticas fundadas no
neoliberalismo. Talvez possam ima-
ginar que exagero ao falar de tra-
gédia. A violência urbana e o
narcotráfico 5() intrínsecos a essas
políticas. Se políticas de pleno em-
prego não são urna prioridade go-
vernamental, se há cortes nos in-
vestimentos sociais, como Imã pou-
co descrevíamos, e se a população,
sobretudo seus segmentos mais vul-
neráveis, nau enxerga nenhuma
perspectiva pela frente, as saídas
serão o narcotráfico e o
fundamental ismo religioso. 1Jm pro -

metendo a sobrevivência, em esca-
la mais modesta, ou o paraíso do
consumo, em escala mais ousada,
através da venda de drogas ilegais.
O outro prometendo o Reino cio Céu
às multidões de miseráveis e de
desesperançados que vagam pelas
veias abertas de nossas favelas.

Não se iludam: esse governo que
está aí falta com a verdade quando
apregoa o combate à violência e ao
narcotráfico, porque esses constitu-
em a lógica perversa e o submundo
dessas políticas. O na rcot rá fico oca -

pa as lacunas, os espaços ocios( >s
deixados pelo desemprego, por es-
colas de tempo parcial, por falta de
recreação e lazer nas favelas, por
falta de políticas de habitação. Subs-
titui a política, com suas utopias de
sociedade justa, pelo prazer efêmero
ao qual se seguem a destruição da
saúde e a alienação mental.

A violência, de qualquer nature-
za que for, também não será coui-
txn.ida pelo governo federal. Na vi-
gorosa definição de violência de
Ricardo Balestreri, a "violência exis-
te para banalizar a miséria. É inge-
nuidade pensarmos que tudo isso
está aí por acaso. Vender violência
é inocular as pessoas para aceita-
rem a dor". Para mim, ( )utra função
da violência é reduzir os estoques
populacionais, ou seja, promover
genocídio. principalmente da raça
negra. 'violência responde ao prin-
cípio de Tánatos, mio de Fros, o
princípio da vida. Senão. vejamos.
1 lomicídio e a primeira causa de
morte de jovens negros do sexo
masculino, e a esperança dc' vida
do pov( ) brasileiro caiu dois anos
nesses últimos tempos. Se os dados
fossem desagregados por cor e
cal de moradia, descobriríamos,
estarrecidos, a verdadeira dimensão
dessa tragédia.

Diante disso, o que fazer? Neste
tempo de comernoracao dos 00
anos do Brasil, a gente tem assisti-
cio a gestos de enorme grandeza
ética. como é o caso da Igreja Cató-
lica, que pediu perdào pelos peca-
dos cometidos contra os índios e
contra o [X)\'o negro. Não obstante
o enorme respeito que tenho por
atitudes como essas, acho que é
chegado o tempo de proposição de
medidas concretas, de políticas e de
estratégias para efetivamente instau-
rar a justiça, a paz, e promover a
igualdade de oportunidades entre os
vários segmentos étnicos de nosso
pais.

Penso que esta egrégia Casa po-
(leria ci instnur uma agenda política

com a ajuda dos movimentos ne-
gros, indígenas e populares, bem
como estabelecer um cronograma
de discussão de projetos, programas
e estratégias políticas para as
inadiáveis mudanças sociais que
precisamos empreender. enquanto
houver tempo.

Se me permitiscnm algumas su-
gestões, eu diria que Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, honran-
cIo as tradiçõe s libertárias de
Tiradente. poderia investir seu po-
(ler para:

1 - Identificar (, demarcar os ter-
ritórios ancestrais indígenas e as ter-
ras remanescentes de quilombos.

2 - Aprovar uma lei de incent i-

vo fiscal para o 1 iria nciamento de
projeto.,; de desenvolvimento coma -
nitário - se os produtores culturais
mereceram urna lei dessa natureza.
por que não os nossos sofridos P0-
vos indígenas e negros?

3 - Abertura de linhas de crédi-
to no Bl)-IG para os pequenos
empresários - única maneira de ver
os discriminados empresários negros
serem beneficiados.

4 - Prioridade de orçamento e
de investimento em projetos que
melhorem a qualidade de vida da
populaçao negra e indígena, prin-
cipalmente nos campos cia educa-
ção, da qualificação de mão-de-obra.
cio emprego e da habitação.

5 - Criaç'ao da Secretaria de I's-
tado para Assuntos da Comunidade
Negra, com um departamento para
políticas de apoio aos povos indí-
genas, a exemplo da criação cia Sc-
cretaria Municipal para Assuntos cia
Comunidade Negra, fruto da deter-
minaÇao de nosso povo, cia ousadia
e da grandeza do prefeito Celio de
Castro e do discernimento político
da Câmara dos Vereadores.

Muitos outros pontos poderiam
integrar essa agenda, para que pos-
samos construir efetivamente, (iii
Belo 1 Iorizonte e nas Minas Gerais,
uma comunidade ética, inspirada em
todas as utopias IiuniinaS.
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QUATRO PECADOS CAPITAIS E UMA NAÇÃO IMPENITENTE

Maior obstáculo ao desenvolvimento do Brasil,a desigualdade social é hoje agravada
em função das diferenças entre as regiões do país~ a CO!; o sexo ~ a escolarída?e/
o país cresceu e se tornoua oitava economia do mundo~mas a desIgualdade persIste

Quatro pecados capitais e
uma nação impenitente

dizia Joaquim Nabuco, seqüelas,
metástases desse câncer, ainda es-
tão entre nós e se refletem na desi-
gualdade de raças que acabo de
mencionar.
a segundo pecado original é o

latifúndio. O processo de coloniza-
ção do Brasil foi um processo co-
mercial. A primeira coisa que se fez
foi começar a cortar árvores de pau-
brasil para vender na Europa. A
seguir, a atividade econômica que
se tornou viável foi a produção de
açúcar. E essa produção era feita
em grandes engenhos que implica-
vam uma grande desigualdade na
distribuição da terra e dos recursos.
Essa desigualdade permaneceu até
recentemente. A lei de terras do
Brasil é de 1950. Exigia que se ca-
dastrassem as terras públicas. Até
hoje as terras públicas no Brasil não
estão nem cadastradas, inclusive,
muitas foram ocupadas por
grilagem. O melhor sintoma das
conseqüências desse processo é o
Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra. No fundo, é uma vergonha para
o Brasil chegarmos ao final de 500
anos, num país elefante em termos
de dimensão, com trabalhadores ru-
rais que têm que lutar para possuir
um pedaço de terra para trabalhar.

O terceiro pecado capital é o
patriarcalismo. A desigualdade en-
tre homens e mulheres negou às
mulheres direitos fundamentais,
como os direitos civis, para não fa-
lar dos direitos políticos, que só fo-
ram introduzidos na década de 30
deste século. Essa desigualdade ain-
da persiste hoje, particularmente no
que se refere aos salários desiguais
para trabalho igual entre mulheres
e homens.
a quarto pecado capital é o

patrimonialismo. Isto é uma relação
entre a sociedade e o Estado em
que o bem público é apropriado
privadamente. Essa relação também
existiu desde o início do processo
colonizador, quando Portugal, que
não tinha elementos para colonizar
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muito grande da nossa história, por-
que essa carta marcou um momen-
to de encontro, quase que idílico,
dos conquistadores com a popula-
ção nativa, que não reproduz o que
se seguiu. E o que se seguiu foi a
escravização dos índios e o exter-
mínio. Havia aproximadamente 4
milhões de índios no Brasil; ao fi-
nal do período colonial, havia 800
mil. A escravidão continuou no pro-
cesso de trazer para o Brasil 4 mi-
lhões de escravos africanos. Foi com
esses escravos africanos que a eco-
nomia colonial brasileira e a econo-
mia do século XXIII se desenvol-
veram. A escravidão foi abolida há
mais de 100 anos. No entanto, como

É uma vergonha
para o Brasil

chegarmos ao final
de 500 anos, num
país de enorme
dimensão,
exibindo ao

mundo o triste
espetáculo de
trabalhadores
rurais lutando

para conseguir um
pedaço de terra
para cultivar

dam a entender essa persistência.
O primeiro deles é a escravi-

dão. Foi introduzida no Brasil des-
de os primeiros momentos. Usar a
carta de Caminha como certidão de
nascimento do Brasil é uma distorção

de brasileiros são pobres. No Nor-
deste, eles representam 80%; e no
Sudeste, 39%, Já se vê aí a enorme
desigualdade interna. Não há ape-
nas um grande volume de pobres,
mas há também a grande desigual-
dade regional.
Com relação ao analfabetismo,

há ainda quase 15% de analfabetos
no Brasil. No Nordeste, esse índice
é de 29%, enquanto no Sudeste é
de 8,6%. Há outro centro de desi-
gualdade. No Nordeste rural, esse
índice chega a 46%; no Sudeste ru-
ral é de 25%, ou seja, a metade.
No que se refere à desigualdade

por raça, o analfabetismo dos bran-
cos é de 9%; dos negros, 22%; e
dos pardos, 22%. Pelo critério eco-
nômico, na faixa de até um salário
mínimo de renda, os brancos repre-
sentam 33%; os negros, 58%; e os
pardos, 61%. A partir de cinco salári-
os mínimos, inverte-se a pirâmide:
brancos, 15%; pretos, 3%; e pardos,
3,7%.Com relação à renda média em
salários mínimos: brancos, 4,9%; pre-
tos, 2,4%; e pardos, 2,2%.
Esses dados são apenas para re-

forçar, esclarecer e dar uma evidên-
cia, mesmo que seja rápida, para
esse ponto que levantei de a desi-
gualdade ser hoje o grande obstá-
culo à construção de uma nação bra-
sileira. Em função disso, portanto,
digo que celebrar os 500 anos, pela
elite, é mistificação, e pelo povo, é
auto-ilusão.
Como historiador, cabe pergun-

tar se ao longo de 500 anos há ain-
da essa persistência. O Brasil cres-
ce, não há dúvida, somos o oitavo
PIE do mundo. Por que crescendo
dessa maneira o alvo não muda?
Existe sempre a distância entre clas-
ses, raças, regiões, entre ocupação
rural. Diria que, do ponto de vista
histórico, temos quatro pecados ca-
pitais que ajudam a entender a per-
sistência dessa desigualdade. A par-
tir da base inicial de uma conquista
do território, atualmente brasileiro,
tivemos quatro processos que aju-
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gualdade, dizia ele, não seria pos-
sível construir uma nação brasi-
leira.

Diria que, hoje, o que impede a
formação de uma nação brasileira,
o equivalente à escravidão da épo-
ca de José Bonifácio, ao que cha-
mavam de cancro que corrói as en-
tranhas do corpo social brasileiro, é
a desigualdade social. Isso é a opi-
nião geral no País. O próprio presi-
dente da República já disse que o
Brasil não é subdesenvolvido, mas
é, na verdade, um país injusto, e
essa injustiça está na desigualdade,
que são várias. Darei apenas alguns
dados relacionados a isso, para re-
frescar a memória de todos.

O Brasil tem o 8º PIE do mun-
do; no entanto, se dividirmos esse
produto per capita, o País passa para
o 34º lugar. O índice de desigual-
dade social do Brasil, medido pelos
economistas por meio de um índi-
ce que se chama Gine, é o mais
alto do mundo. A pobreza neste país,
medida pelos critérios da Organi-
zação Mundial de Saúde, que con-
sidera pobres aqueles que recebem
menos do que US$ 70, atinge a 54%
dos brasileiros; isto é, 85 milhões

tema que me foi
dado neste Ciclo de
Debates é a discus-
são da formação do
Brasil no contexto

dos 500 anos da conquista dessas
terras pelos portugueses. Já de iní-
cio deixo expressa minha visão de
que não se trata de celebrar nada
em relação aos 500 anos. Na reali-
dade, não temos razões para cele-
brar, pois o País tem vivido, há mui-
to tempo, problemas sérios. É pre-
ciso aproveitar essa oportunidade
para fazer um balanço dos proble-
mas fundamentais do País e entendê-
los do ponto de vista histórico, para
sermos mais eficazes na solução des-
ses problemas no futuro.
José Bonifácio, em 1823, man-

dou uma representação à Assem-
bléia Constituinte Legislativa do Im-
pério do Brasil sobre a escravidão.
Nessa representação, dizia (~ue o
principal obstácuh à consu 10 de
uma nação bra<;,eira era a txistên-
cia da f- .. , .dão. A esc"'dão, ao
tornar 0:-. brasileiros de~iguais, im-
pedia isso. Uma parcela da popula-
ção, 30% na época, era de escra-
vos. Enquanto existisse essa desi-
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José Murilo de
Carvalho

Cientista político, professor de
História da Universidade Federal

do Rio de Janeiro -:-UFRJ
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o Brasil, em termos demográficos,
passou a utilizar a cooperação das
classes dominantes coloniais. Desen-
volveu-se, então, essa relação en-
tre o público e o privado, em que o
pú blico era apropriado
privadamente por aqueles que pos-
suíam condições de fazê-lo.

Isso se reflete ainda hoje em fe-
nõmenos como o clientelismo polí-
tico, ou o nepotismo político, que o
Congresso Nacional acaba de sanci-
onar. Além disso, temos os tetos
dúplex e outros tipos de tetos que
ainda hoje estão sendo votados e
aprovados. Em relação ao teto
dúplex, por exemplo, já fiz um cál-
culo e detectei que a distância en-
tre o salário mínimo de R$ 170, que
eventualmente pode ser aprovado,
e o teto máximo é de 67 vezes.
Não acredito que haja qualquer ou-
tro país no mundo em que o salário
mais alto seja 67 vezes maior que o
mais baixo. E, se o teto dúplex de
R$ 23.000 for usado para quem
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pode acumular vencimentos e uma
ap9sentadoria, em relação a um sa-
lário de R$ 170, essa distância au-
mentará para 135 vezes. Somos os
campeões mundiais. Esses são al-
guns fatores históricos que nos aju-
dam a entender por que persistem
as desigualdades, que são os gran-
des obstáculos para a construção de
uma nação brasileira.

Isso não quer dizer que não há
progressos. Citaria, nos últimos anos,
principalmente o progresso na área
de educação fundamental, que, du-
rante todo o período colonial, foi
desprezada por Portugal. Também
durante os períodos Imperial e Re-
publicano, essa educação não era
prioridade pública, e disso decorre
o fato de chegarmos hoje a esse
grau de analfabetismo. Se pegarmos
como referência o índice de analfa-
betismo funcional, isto é, de pesso-
as com menos de quatro anos de
educação, veremos que, no Nordes-
te, ele chega a quase 50%.

Nesse campo, como já dizia, tem
havido alguns progressos, e é pre-
ciso reconhecê-los; entretanto, em
outros campos, o progresso não tem
sido impressionante. Por exemplo,
com relação à distribuição de ren-
da, que sofreu um efeito positivo
com o Plano Real, em seus anos
iniciais. Atualmente, os dados do
Ipea mostram-nos que, de 1990 a
1998, os 50% mais pobres da po-
pulação perderam participação na
renda nacional, passando de 12,7%
para 11,2%, enquanto que os 20%
mais ricos ganharam participação,
passando de 62,8% para 63,8%, o
que trouxe um agravamento da de-
sigualdade.

Há vários outros problemas re-
lativos aos direitos civis, mas vou
refirir-me principalmente à violên-
cia urbana. Por viver no Rio de Ja-
neiro, posso falar desse assunto de
cátedra. Mas isso não acontece ape-
nas lá. Tenho aqui as estatísticas de
homicídio no Brasil, e nelas estão
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aparecendo, inclusive, novas cida-
des. O mais alto índice de homicí-
dio no Brasil está em Vitória, no
Espírito Santo. Também estão na lista
Recife, Niterói e Campinas, além,
naturalmente, de Rio e São Paulo.
As nossas taxas de homicídio são
comparáveis, na América Latina,
apenas às da Colômbia, país que
vive uma guerra civil. E isso vai
contra o mito nacional de sermos
cordiais. Esse povo cordial está se
matando. O que aconteceu com
nossa cordialidade?

Outro motivo de orgulho nacio-
nal, que aparece em qualquer pes-
quisa, é a nossa natureza, que foi
mencionada desde a carta de Pero
Vaz de Caminha. Esse é um moto
de toda nossa história, e de sua exu-
berância tanto nos orgulhamos. En-
tretanto, também estamos destruin-
do essa natureza sistematicamente.

Isso não acontece só no Rio de
Janeiro. Quem morou em Belo Ho-
rizonte, há muito tempo, e olhava a
Serra do Curral, pode constatar que
hoje a metade já está cortada. No
Rio de Janeiro, durante esta sema-
na, não haverá praia para ser usa-
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da, porque estão todas poluídas. Isso
acontece - essa é outra ironia da
nossa história - num momento em
que a participação política nunca foi
tão alta, medida pelo voto, pela
participação eleitoral. De acordo
com dados de 98, 51% dos brasilei-
ros foram eleitores naquele ano.
Poucos países democráticos têm a
liberalidade, a expansão da partici-
pação eleitoral, que é o direito do
voto aos que têm 16 anos.

Então, o problema que se apre-
senta - e creio que a Assembléia
Legislativa é o lugar adequado para
discuti-lo - é por que a democracia
política restabelecida desde 85 no
Brasil, sobretudo desde a Constitui-
ção de 88, não tem gerado os efei-
tos que levariam à melhoria dos di-
reitos, a uma redução do processo
de desigualdade, que, como vimos,
persiste e não se reduz. Esse, a meu
ver, é um tema central entre nós. A
democracia política não tem conse-
guido resolver o problema da desi-
gualdade entre os brasileiros, não
tem eliminado esse obstáculo à cons-
trução de nossa nação, isto é, cons-
truir um povo que não seja apenas

,~
'~

um Estado, mas uma comunidade ~
nacional de pessoas que se envol- p
vam, que se identifiquem com o C

país, que se identifiquem não ape- ~
nas quando a Seleção Brasileira está i
em campo ou quando as escolas de g
samba estão desfilando. Para cons- riSI
truir essa nação, esses problemas t:
têm de ser resolvidos. A democra- l'l"e
cia tem de se mostrar capaz de ~
resolvê-los; se não o fizer, a demo- g..
cracia brasileira, a meu ver, estará ~
em risco. !.

Não creio que é ser alarmista fa- ••
lar dessa maneira, porque hoje tal- l
vez as dificuldades sejam maiores. i
O poder do governo está sendo re-
duzido por contingenciamentos in-
ternacionais, que têm a ver com o
processo de globalização. A com-
petição internacional do Brasil é
prejudicada em virtude da má qua-
lificação da mão-de-obra. Esse pro-
blema tem de ser resolvido, a nos-
sa democracia tem de dar conta des-
se problema, ou, repito, a própria
democracia estará em perigo. Esse
deveria ser o tema para discussão
adequada nesses 500 anos de nos-
sa história. _
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Mitos e desafios
Com a idéia de um pro/eto coletivo de nação em crise, e o modelo de desenvolvimento
capitalista dependente esgotado, o grande desafio, na sociedade do entretenimento,
do espetáculo e da despolítização, é o de reconstruir um projeto brasileiro de nação

Deputado Chico
Alencar

Historiador e deputado
estadual - PT/RJ

:1 c'eni anos, em 1900,
() conde de Afonso
Celso lançou um livri-
nho que fez a cabeça
.k)5 bisavó ,., da maio-

ria dos presentes, dos nossos avos
e dos pais (te alguns poucos, "Por
que me ufano de meu país?', em
que reforçava a idéia da nação fa-
dada ao sucesso. do mito civilizatório
e (te uma série de elementos que
constituem o que podemos chamar
de imaginário nacional brasileiro. O
único valor das comemorações -
vamos aproveitar o seu sentido li-
teral: relembrar junto. comenli)rar -

não celebrações, dos 00 anos é
exatamente este: desmontarmos o
discurso formador do imaginário
nacional e coesionador da domina-
ção secular das elites no Brasil. Os
initossão muitos. Quero mencionar
três ou quatro elementos que me
parecem fundamentais v decisivos.
cuin 'fl(lo	exortação de Carlos
I)ru	id de Andrade.

Descobri, com o auxílio de uma
amiga, professora de 1 listória, um
poema do l)rummond que achei
extraordinário: "0 historiador": "Veio

para ressuscitar o tempo e escalpelar
os mortos, as condecoraç'íes. as
liturgias, as espadas, o espectro das
fazendas submergidas, o muro de
pedra entre membros da família, o
ardido queixume das solteironas. os
negócios da trapaça, as ilusões ja-
mais confirmadas nem desfeias.
Veio para contar o que não faz jus a
ser glorificado e se deposita grânu-
lo no poço vazio da memória. E
importuno, sabe ser importuno e
insiste, rancoroso. fiel." Não tenho
muita vocação para o rancor, mas
quero ser bastante importuno para
o discurso oficial.

O primeiro mito é exatamente O

da própria nação, da perenidade das
nações. Nunca é demais lembrar que
nação é uma construção histórica.
determinada, temporária, que nem
sempre existiu. Proletários de todo
o mundo, uni-vos. Se não quiserem
uma coisa muito antiga, podem
avançar cio Manifesto Comunista 1'a
John Lennon, Irnaine theres no
countries. Teremos um dia - sus-
peito que não o veremos - um go-
verno mundial cooperativo e sem
fronteiras.
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E não essa rnundia]ização. que é
a globalização da flOV1 divisão ) in-
ternacional da produção e dos flu-
xos comerciais e do capital
especulativo apátrida. Isso não é um
mundo sem fronteiras, nesse senti-
do da utopia que devemos perse-
guir. Utopia que está registrada num
antiqüiSsimo provérbio persa que dc'
o seguinte: "Que C) ser humano não
se ufane por sua nação, e sim por
sua espécie." O fundamental, essa
é a melhor maneira de ser patriota.
é nos sentirmos cia espécie huma-
na, ameaçada junto com toda a de-
gradação do planeta.

Então, nação é urna construção
histórica. Com isso, já varremos todo
o pré-fascismo que os nacionalis-
mos exacerbados carregam. Portan -
to, ficar cultuando a nação, a
brasilidade, o auriverde pencião, é
um perigo, é uma mentira, é unia
ilusão.

Por outro lado, a nossa vida con-
creta, daqui a 10, 15. 30 anos, vai-
se extinguir, somos seres históricos,
datados, temporários e nascidos
aqui. No Rio de janeiro não tem so
coisa ruim. Estamos com urna ex-
posição, que independe das inconi-
petências públicas, sobre 80 letra'
do Chico Buarque e um trabalho de
80 artistas sobre elas. Lá pelas tan-
tas, tem uma muito antiga. chamada
Partido Alto, onde ele começa di-
zendo o seguinte: "I)eus é um cara
gozador, adora brincadeira, pois prá
me jogar no mundo tinha o mundo
inteiro, mas achou muito engraçado
me botar cabreiro, na barriga da
miséria, eu nasci brasileiro.' E o-
bre essa letra o Jaguar fez um tra-
balho ótimo somos brasileiros sim
e não devemos ter vergonha dessa
nossa condição. Mas, somos brasi-
leiros tanto quanto os chineses S()

chineses, os franceses são france-
ses, OS bolivianos S:o l)OliViaflOs.
Portanto, o patriotismo tem que ser
relativo, até porque as nações são
relativamente novas, numa constril-
Çào na chamada Idade Moderna.

Também há outro mito corrclato
a esse, que é a fusão do Estado com
a sociedade. Isso é um perigo. A
sociedade é uma coisa. tem uma
dinâmica, e o Estado estabelece re-
lações de mando sobre a socieda-

O erro com relação
à denominação

dos nativos já está
consagrado. Os

próprios
companheiros

índios não vêem
nenhum problema

em serem
chamados de

índios, apesar da
denominação

original vir de um
equívoco

de. criando também o imaginário de
regras uniforniizadoras. E preciso
que tenhamos visac crítica em ieia-
Çào a isso.

Outro mito importante e que tem
tudo a ver com essa avassaladora
propaganda oficial, que está ajx'-
nas começando, é o mito do desco-
brimento. Na verdade, o que houve
foi o "cobrimento cio Brasil. Ou,
como o professor José Murilo assi-
nalou num dos seus artigos na "Fo-
lha de S. Paulo", o encobrimento
de muitas coisas.

Esse mito está cheio de menti-
ras. 1-lá pouco tempo, num auditó-
rio com 600 meninos e meninas.
perguntei: - Quem descobriu o Bra-

sil? se111 mais do que dez voze.s dis-
cordantes, veio aquele grito bonito
da criançada: - Pedro Álvares
Cabral. Ora, isso é uma mentira ple-
na. A porta de entrada da chamada
história do Brasil é uma mentira. Não
foi Cabra!, e o pior. nem Cabral ele
se chamava, não era o primogênito.
era Pedro Álvares Couvêa. depois
virou Cabral, quando seu irmão
mais velho morreu. E não foi ele
sozinho, nem foi o primeiro, nem
descobriu nada - existiam povos
C, civilizações milenares. E o ca-
lendário era j LII ia rio e depois vi -
rou gregoriano; portanto. no dia
22 de abril de 2000, não serão
completados os 500 :lfloS desse
evento, que foi, na verdade, o ini-
cio da conquista efetiva cio terri-
tório que depois se chamou Bra-
sil pela associação do Estado ab-
solutista com a burguesia comer-
cial nobre, urna mescla de inte-
resses mercantis e ideológicos.

Então. na frase 'Pedro Álvares
Cabral descobriu o Brasil. só está
correto o 'o, artigo definido, mas-
culino, singul:ir. Nã o era Brasil, na
descobriu, não foi Cabral e não foi
marco de nada.

Mas iSSO já é quase uni lugar
comum entre nos. O problema é
que a ideologia donunante é ex-
tremamente forte e está nos si/es
da vida. Uni colega cia L'niversi-
dacle Federal Fluminense teve a
paciência de examinar o si/e "500
Anos do Brasil", que é anunciado
pela televisão, e encontrou o se-
guinte: "A OIfl passa do pi'oxiino
milênio, o Brasil completa 500
anos de olho no futuro, mobiliza-
do pelo desejo coletivo de cons-
truir um pais cada vez melhor".
Isso é tão falacioso e mentiroso
quanto 'Pedro Álvares Cabral des-
cobriu o Brasil". Ma ,, isso chama-
se ideologia dominante, constru-
ç'aL) de um imaginário ) hcgemônico
na sociedade brasileira, portanto,
no cotidiano das milhares de pes-
soas que estão aí trabalhando, pro-
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(luzindo, vendo sessão da tarde,
amando, angustiadas. Somos mi-
noria, o que não diminui a impor-
tância de cumprirmos essa tarefa
necessária de desmonte cio mito
dos 500 anos.

O outro mito é o do cadinho de
raças. Os mais antigos aprenderam
isso na escola. O Brasil é um
cadinho de raças, é uma democráti-
ca fusão étnica que constituiu um
pOVO maravilhoso, as bundas mais
rebolativas do mundo estão aqui. O
jornal do Brasil' m )strava, outro

dia, que a imagem do Brasil no ex-
terior, sobretudo nesses tempo .s ole
carnaval, é exatamente essa: ela
mulher rebolativa, mulher objeto de
cama e mesa, e dos malabaristas da
bola. E urna cristalização da visão
deformada da chamada brasilidade,
que vem nesse mito cio cadinho das
raças.

O erro com relação à denomina-
ção dos nativos já está consagrado.
Os próprios companheiros índio,,;
não vêem nenhum problema cm
serem chamados de índios, apesar
da denominação) original vir de um
equivoco. Então, os negros africa-
nos inicialmente, alrodescendentes
hoje, e os brancos entraram,
homogeneamente, na formação da-
quilo que Milton Nascimento e
Fernando Brant chamam corretamen-
te de 'povo da raça Brasil', que é o
único que existe aqui. Essa entrada,
que vai merecer cio governo fede-
ral a construção, já em curso. cio
Memorial do Encontro, está fun-
dada na idéia da participação igua-
litária e da democracia racial. Men-
tira também. Vou citar o professor
José Murilo de Carvalho: — Só há
uma expressão para descrever o
que se passou desde 100: con-
quista com genocídio dos índios,
seguida de colonização com es-
cravidão africana".

Então, não tem o cadinho de- ra-
ças onde eu, menino, imaginava que
em poções iguais colocava os ne-
gros, tão pitorescos, mas queria ali-

sar o meu cabelo com gumex, por-
que cabelo ruim, como se chamava
na minha infância, nuo pegava bem.
Por que será que isso na minha ca-
beça de menino funcionava tanto?
Olha a encucação ideológica
fortíssima! Incho era atrasado, pre-
guiçoso, vagabundo, não usa deso-
dorante, não escova dentc. C) bran-
co e o europeu enirarain em igual-
chicle de condições '? É claro que não-
Há polo dominante, há povos e das-
ses s1 1 'r .mnadas aí.

esse mito do cadinho de
raça e cia democracia racial tam-
bém tem de ser vencido. Mas o dis-
curso oficial é fortíssimo. De novo,
o site fala, de maneira impressio-

nante, sobre a nossa origem africa-
na. aparentemente um discurso
moderno e palatável, que esconde
a manutenção da ideologia cia do-
minação e da subordinação do povo
afro descendente: "Um (105 pOVOS

que mais viria a contribuir para 2

formação da nação brasileira, OS

africanos começaram a ser trazidos
para o Brasil no século XVI, abrindo
um ciclo que influenciou toda a n05
sim vida, cio aspecto mais cotidiano
expressão cultural e à própria cons-
trução física cio País. Em apenas dois
séculos, calcula-se que i riiilliões de
negros foram desembarcados aqui'.

Trazidos por quem? Para 1uê?
Desembarcados como? Essas per-
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Ek
guntas està() silenciadas no discur-
so oficial Volto a dizer, aí é que
é preocupante hegemônico, pre-
dominante na sociedade, luntO ao.s
nossos vizinhos, dentro da nossa
casa, às vezes dentro de nós mes-
mos. Se, desavisadamenre, alguém
ler esse texto, pensar:i: esta ia-
]ando da contribuição do africano.
A pessoa supera, inclusive, uru dos
itens Considerados pelo discurso
neoliberal meio dinossáurico. a
luta de classes Que coisa mais
démodt  Ora, essc' mito teflios (li-'d
errubar também.

E bom lembrar ainda que toda
nossa história de ionflaçmo social e
de c olonização) é machista e

•....

4

1

masculinista . E nac> pelo simples
fato. aliás terrível, de as expedições,
naquele tempo. serem feitas exclu-
sivamente por homens. Chegaram
aqui Cabral e mais 1A00 homens.
Morreram alguns na viagem, no nau-
frágio da nau de Vasco de Ataíde.
mas 1A00 homens, 41 (lias ao mar,
além de roer biscoito duro e tomar
água salobra. SÓ Com um gênero.
vocês hao de convir que é difícil.
peflOso: "Oh, niar salgado, quanto
de teu sal são lágrimas de Portu-
gal'. Foi unia epopéia que Camões
e depois Fernando Pessoa, ( -It' ma-
neira belíssima, registraram. Mas era
a epopéia de- urna sociedade patri-
arcal e machista, que marcou a co-

lonizaçào do Brasil. somos. portan-
to, sem mãe. Isso é grave nunia so-
ciedade que vai-se montando de
forma muito cruel, muito violenta.
muito excludente, muito espoliativa
e muito patriarcal e machista. Por-
tanto. aquele outro) mito de diversi-
dade do nosso entrosamento, da for-
ça e cia inifx)rtanCia da mulher na
sociedade brasileira, é algo para
esconder o patriarcalismo e o
machismo vig( )ranre até hoje, inclu-
sive na esquerda brasileira.

há um mito mais conteniporá-
neo, pelo menos republicano, cia
ordem e do progresso. () mito
positivista do progresso permanen-
te. O entendimento das sociedades
como portadora,,, uni si mesmas c.le
uro processo evolutivo. Nos nianu-
ais de 1 listória, na historiografia di-
dática, essa visao é constante. Da
Colônia melhoramos um pouquinho
para o Império e avançamos muito
com a república. F essa continua-
ção de crescimento, de cicsc'nvr )lvi-
mnento. da ordem e do progresso.
Jamais se diz que é ordem para os
de baixo e progresso para os de
cima, O que e uma constante da re-
produçao da estratificaçáo social e
da exclusão.

Finalmente, outro mito é o do
povo chinfrim. () I)arcv Ribeiro
destacava muito isso. 1 lá quem diga,
aparentemente com unia visào crí-
tica, que realmente o Brasil não tem
muita cha ncc de dar certo como
sociedade. corno nação, porque, afi-
nal. juntou-se aqui o índio. coitado,
rudimentar na sua cultura u )lIc(

complexa, que. por isso, acabou
dominado. Não tinha instrumentos
tecnológicos para se afirmar, ao con-
trário de outros povos nativos, como
os astecas.

() negro afric.-Iiio foi arrancado
da sua terra, onde já desenvolvia
técnicas mais avançadas, a metalur-
gia, e colocado aqui como) escravo.
E. para nosso azar, o pior dos euro-
peus, o po1uguês, vem para cá. No
Rio de Janeiro, ouvimos muito

t .0
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porque quase fomos colonizados
pelos franceses. -, que houve até a
ajuda de torças miraculosas de São
Sehastiào, e depois entrou o
Araribóia e seus terniminós para aju-
dar os portugueses. Então, expulsa-
mos os franceses. Mas há quem diga
que a colonização francesa seria
muito nielhor. Trata-se de outra
mentira, que troca a turma da colo-
nização por quem coloniza. Se fos-
se assim. o Haiti seria um paraíso.
E o 1 laiti é aqui. E aqui é o 1 laiti. E
lá. salvo engano. os franceses de-
senvolveram um projeto coloniza-
dor de exploração. Essa idéia cio
povo chinfrim, que deu urna misci-
genação IflCic) vagabunda, ou que o
Nelson Rodrigues chamava de povo
vira-lata, é uma bobagem racista que
temos de encerrar.

Todo esse desmonte tem um
compromisso com a construção.
Brasil vive uma crise cie projeto.
Para 80 1'i cia populaçao brasileira.
a única maneira de ter uma pers-
pectiva de vicia é individualista -

A FORMAÇÃO DO BRASIL-NAÇÃO

( . ( )111 o ec( )ismo como virtude. Com
golpe de sorte, porque a mobili-
dade social no Brasil foi muito
gr:incle dos anos 30 aos 80, quan-
do se reduziu drasticamente. Se
você não for um Ronaldinho ou
urna Tiazinha da classe popular.
não vai ter muita chance. As pes-
soas po(' m não saber, mas sen-
tem isso.' é grave.

A idéia de um projeto coletivo
de nação está em absoluta crise.
O nosso modelo de desenvolvi-
mento capitalista dependente está
totalmente esgotado. Vivemos na
sociedade do entretenimento, cio
espetáculo, da despolitização, que,
segundo a Marilene Cliauí, é a
obra mais letal da era Fernando
1 lenrique Cardoso. Essa obra de
despolitizacao também gera a cri-
se do projeto de nação que deve
ser superada por todos nds, que
somos aqueles 40 ou 50 milbdes
de brasileiros que nào estão na
elite dos pós-cidadãos acima de
qualquer suspeita, nem afogados

naquilo que o professor L)arcy Ri-
beiro chamava de "ninguendade'
da grande maioria que não ter
acesso a uma escolaridade crítica
e continuada - as informações.

Esse é o grande desafio. Re-
construir um projeto de nação.
Unia perspectiva de pátria não
para dominar o mundo, mas para
ocupar no século que chega o es-
paço original, singular, não me-
lhor, mais diferente, que a civili.
zação brasileira merece e tem que
ocupar. E os 500 anos podem ser-
vir pelo menos para isso. A nossa
gente, ao contrário do povo
chinfrim. é operosa, trabalhadora,
muito criativa e, sobretudo, muito
musical.

Quero encerrar, já que iniciei com
1 )rummond, com uma canção gra-
vada por Ney Matogrosso. É uma
música que pouca gente conhece,
mas que aclio extremamente ex-
pressiva, uma obra de indagação
chamada "A Cara do Brasil", de Celo
\ iáfora e Vicente Barreto.	1

"A Cara do Brasil"

Eu estava esparraniado na rede
ecu urbandide de papo pro ai -

Me bateu a pergunta meio a esmo:
Na verdade, o Brasil o que será?
O Brasil é o homem que tem sede
OU O que vive da seca do Sertào?
)u será que o Brasil dos dois é o mesmo

O que vai é o que vem na contramão?
O Brasil é uni caboclo sem dinheiro
Procurando o doutor nalgum lugar
Ou será o professor Darcv Ribeiro
Que fugiu (l) hospital pra se tratar?

A gente é torto igual
Garrincha e Aieijadinlio
Ninguém precisa consertar
Se não der certo,
a gente se vira so7.inhio
Decerto então nada vai dar

o Brasil e o quê. talher de prata
Ou aquele que só come com a mão?
Ou será que o Brasil é o que não O
O Brasil gordo na contradição?
O Brasil que bate tambor de lata
Ou que bate carteira na cstacao?
O Brasil é o lixo que consume
Ou tem nele o maná da criaçao?
Brasil, Macir Silva, I)unga e Zinho
Que é Brasil zero a zero e campeão
Ou o Brasil que parou pelo caminho
Y.mco. Sócrates, Junior e Falcão?
O Brasil é uma fito do T3etinlio
)u um vídeo da Favela Naval?

São os trens da alegria de Brasília
Ou os trens de subórbio da Central?
Brasil-Globo de Roberto Marinho?
Brasil-Bairro:Garotos-Cindeal?
Quem vê do \idigal o mar e as ilhas
(.)u quem olas ilhas vê o Vidigal?
O Brasil alagado palafita?
Seco acude sangrado, clmapadao?
Ou será que é urna Avenida Paulista?
Qual a cara da cara da Nação?
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Pressupostos para uma discussão
A sociedade brasileira formou-se antes do Estado e da Nação, e suas características
Iniciais não facilitavam a constituição de formas de convivência propícias ao
fortalecimento da solidariedade e de respeito a valores indutores da coesão social

roponho tratar do tema
Brasil-Nação na pers-
pectiva da Ciência Polí-
tica Neste campo
dc cOfll)cCifll('fltO, o con-

ceito de Naç:c) e comumente asso-
ciado ao de cidadania.

) YSflId( ) (Li ( )rganizaçao polui-
c:i dc uni jxn , o cientista político
identifica no processo de constru-
çio da Nato os movimentos e arti-
culações que têni por objetivo a iii-
corporacao fX)l 1 ica de Segmentos
sociais excluídos da representaçtc)
nas instituic(ies do Estado. Trata-se
1i (Ia ex1iulnsa(.) (LI cidadania, con-
ccl uda esta como reconhecimento
político de direitos individuais e
coletivos, expressos em leis e ga-
rantias p(-1 Lstado.

A identiticaçao do processo de
construção da Naçio com o reco-
nhecimento político e com a expan-
são da cidadania funda-se em pres-
supostos que, se devidamente
explicitados, ajudam a colocar numa
perspectiva, ii meu ver iluminadora,
a reflexmo sol)re o caso brasileiro.

Primeiro pressuposto: A Na-
ço, enquanto experiência ética que
vincula indivíduos inseridos em con-

(lico(.',', S( )ciais (lesigliais, resulta d:i
existência dc um Estado organiza-
do. Não o antecede.

Segundo pressuposto: a Naçulo
entendida C( )fli() comunidade éti-

ca. através do reconhecimento e da
inclusão de toda a coletividade em
uni conjunto de direitos e deveres,

.1 e, serem obedecidos e valori-
zados, instituem a convivência civi-
lizada e respeitosa. O Estado é a
estrutura política através da qual di-
reitos e deveres smo csratuídos. A
coletividade que se torna Nação no
processo de expansão da cidadania
passa a ver o Fstado como avalista
de um contrato social benéfico e
nao como instancia de dominação e
de discriminaciio.

Terceiro pressuposto: a Naçio
assim concebida - comunidade éti-
ca instituída politicamente por via
(las leis e das instituições do Estado
- l r c' s1 põe a superação ou
neutralização de elementos
indutores de identidades coletivas
excludentes. como é o caso da lín-
gua, etnia, religião ou localidade. A
c( )munidade ética fundada na con-
cepção de que é o indivíduo o su-
jeito de (lireitos e deveres nã c uni-
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porta, em princípio, o reconheci-
mento da superioridade e predomi-
nância de identidades coletivas
excludentes. Nessa perspectiva, é
apenas no plano da política organi-
zada e da ação do Estado que cole-
tividades específicas, tais como gru-
pos étnicos, religiosos ou linguísticos
podem ser reconhecidos como por-
tadores de direitos que os distingam
no conjunto da coletividade como
um todo.

Quarto pressuposto: tomando-
se a Naçio comum dos elementos
que contribuem para a instituição e
inanutc'nçào da coesão de uma co-
letividade que se )rganiza politica-
mente sob a égide de um Estado,
verifica-se que ela pode servir de
fundamento para atitudes
identificadas como nacionalistas e
também para a adesão positiva do
indivíduo ao princípio da nacionali-
dade. No entanto, na perspectiva
da Ciência Política, nem o naciona-
lismo concebido como ideologia
política que leva os povos a se con-
frontarem a ponto de entrarem em
guerra, nem a legitimacac) da iden-
tidade nacional representada pelo
Estado, decorrem de iiiudo neces-
sário e inevitável da construção da
Nação. O nacionalismo pode moti-
var ações políticas de grupos hu-
manos ainda não organizados sob a
forma do Estado, portanto ainda não
vinculados por um corpo de leis e
de instituições protetoras dos direi-
tos dos indivíduos. Em resultado da
própria lógica de excludência que
caracteriza os movimentos naciona-
listas, indivíduos e grupos podem
ser perseguidos e eliminados do
debate e da negociação de que re-
sultarão as instituições que darão
forma a um Estado. Em outras pala-
vras, o nacionalismo expresso em
lutas por afirmação de identidades
coletivas exclusivas pode
inviabilizar a Nação concebida como
comunidade ética fundada na acei-
tação de direitos cio indivíduo.

A nacionalidade, por sua vez, é

uma definição política formal de
pertenci mento cio indivíduo à es-
pera de jurisdição de um Estado.
Pode ser motivo de orgulho para o
indivíduo; pode ser meio de afir-
inação de superioridade de um gru-

A Nação, como
comunidade ética,

pressupõe a
superação ou

neutralização de
elementos

indutores de
identidades

coletivas
ex cl u dentes,

como é o caso da
língua, etnia,
religião ou
localidade

pc face a outros. Note-se, no en-
tanto, que a nacionalidade é atribu-
to que o Estado, através de gover-
nos organizados. confere ao indiví-
duo como pré-requisito para
reconhece-lo como portador de di-
reitos e sujeito de deveres.

Diferentemente cio nacionalismo,
a nacionalidade induz os elementos
estimuladores do associativismo que
visa à instauração da igualdade de
condiçoes de vida e de oportunida-
des para toda a coletividade. Se to-
dos sai.i da mesma nacionalidade e
governados pelo mesmo Estado,
corno justificar eticamente as exclu-
sões, as c1esigualdades

É certo que, em circunstâncias

específicas, uma Naç..:10 pode ser
arregimentada num movimento na-
cionalista, vendo-se ameaçada por
outro(s) povo(s). Mas, a
arregimentaçào nacionalista pode
prescindir da Nação como comuni-
dade ética. Pode basear-se no for-
talecimento de uma identidade pri-
mária, que, geralmente, não reco-
nhece ou não se funda no indl\ i-
dito. mas em entidades míticas, a
saber, o 'povo escolhido" e uma
suposta tradição que o constitui.

Quinto pressuposto: ao asso-
ciar a construção da Nação com a
expansão da cidadania, a Ciência
Po1itic2l coloca em primeiro plano o
estudo das interações e conflitos da
historia política de uma coletivida-
de e em segundo plano a análise
dos valores e mentalidades que
constituem a cultura política dessa
coletividade. Em outras palavras, a
Nação está expressa no plano das
ações e interações de indivíduos e
grupos organizados com o objetivo
dc obter o reconhecimento público
de direitos diversos. Está realizada
nas leis e instituições que assegu-
ram a efetivação desses direitos.

Não se pretende, com esta al'ir-
macão, negar a importância das ati-
tudes, motivações e conccpçocs ide-
ológicas no processo de construção
e expansão da cidadania. Não há
dúvida de que a mcntalidade ino-
vadora e a disposição para a ação
,são essenciais no surgimento e sus-
tentação de movimentos sociais que
levam à expansão da cidadania.

No entanto, o cientista político
opta por identificar a Nação na ci-
dadania efetivamente e não exclu-
siva ou principalmente no movimen-
to social que pretende criá-la. Esta
opçào lhe permite afirmar que tam-
bém o Estado pode atuar como
indutor da cidadania. Ao reconhe-
cer que o conteúdo dos direitos e a
fornia jurídica que se lhes é dada
pode resultar de ações e interações
que tanto partem da coletividade
que se organiza politicamente, quam

40 REVISTA DO LEGIsLATIVo	 ,jan-abriLf2000



PRESSUPOSTOS PARA UMA DISCUSSÃO

o de burocracias especializadas do
Estado. o cientista político h:ihiliti-
se a identificar modalidades diver-
sas de realização da Nação ) e da ci-
dadania. Propõe-Se, então, a com-
parar sistemas jurídicos e instiwições
políticas. Corno resultado cia esco-
lha deste enfoque, abre mão de con-
siderar prioritário o estudo mais di-
fícil, porque metodologicarnente
mais complexo, da cultura política
que dá forma às concepci5es e va-
lores orientadores dos comporta-
mentos e estratégias dos indivíduos
e grupos que fazem política e par-
ticipam do processo de regulamen-
tação cia cidadania.

Tendo como pano de fundo es-
tes pressupostos.. passo a apresen-
tar algumas idéias que julgo rele-
vantes no estudo da 1 orifl;iça() (Ia
Nação no Brasil.

Nação e Cidadania no Brasil
A primeira idéia importante é a

de que a sociedade brasileira for-
mou-se antes cio Estado e cia Na-
ção. E começou com características
que não facilitavam a constituição
de uma comunidade ética. ou sela.
de formas de convivência propici-
as ao fortalecimento de laços de
solidariedade e de respeito a valo-
res indutores da coesão social. A
historiadora Maria S ivia de Carva-
lho Franco ressalta unia espécie de
amoralidade típica das relações so-
ciais no Brasil do século XIX, mani-
festa na facil idade cie
descumprimento dos contratos e cia
palavra empenhada, atitude esta que
a lei e a autoridade pública dificil-
mente tinham eficácia para co ibir C

que, além do mais, era socialmente
aceita e até valorizada.

Ao buscar explicar a origem des-
ta atitude a historiadora comenta que
o Brasil já nasceu moderno, no sen-
tido de que todas as relações soci-
a is desdeo início colonial foram
determinadas pela organização da
economia exportadora, que tinha o

objetivo fundamental e .1 )minante
de gerar lucro monetário para os
portugueses e para os empresários
europeus que financiavam o comér-
cio internacional da época.

Mas, a modernização da econo-

Por um lado, as leis
que reconhecem os

direitos de
cidadania exprimem

a adesão da
sociedade aos

valores da
democracia e da
igualdade; por

outro, o clientelismo
e as práticas do

favor promovem a
desigualdade e a

discriminação

mia exportadora fundou-se num tipo
de sociedade sem raizes comunitá-
rias. Nesses sentido, o Brasil colo-
nial nada tem de semelhante à so-
ciedade feudal européia. onde as
relações entre senhores e servos
constituiam uma rede de direitos e
deveres legitimados por tradição
imemorial.

M. S. de Carvalho Franco ressal-
ta as ambigüidades da convivência
entre os senhores brancos, proprie-
tários, os escravos, que acabaram
por aprimorar múltiplas estratégias
de ganho financeiro e de auto-afir-
mação numa sociedade de merca-
cio - mercado restrito, mas merca-
do. que dependia de dinheiro para

funcionar - e os hoiiien livres. c:i -
tegoria social nova, resultante da
alforria de escravos e da aculturação
de parte da população indígena,
indivíduos sem lugar definido quer
na estrutura econômica, quer na es-
trutura sócio-política. A amhigüicia-
de maior decorria cia pouca força
da lei e cia enorme força das rela-
coes pessoais.

Desde o início do Brasil. muito
antes dos movimentos pela inde-
penclência. o problema da Nação
ficou bem configurado: como inte-
grar, numa nova sociedade, numa

miaçao social sem passado, o por-
tuguês colonizador. o escravo afri-
cano, o índio nativo e os tipos no-
vos decorrentes cia mestiçagem das
raças básicas?

Foi mais fácil construir o Estado
no Brasil, cio que a Nação, pois esta
tarefa coube às elites políticas, cuja
preocupação inicial era manter a
integridade territorial e as condições
de continuidade lucrativa da eco-
nomia agro-exportadora. Os histo-
riadores nos mostram como estes
o! ijei n'os foram bem cunipridos du-
rante o século XIX. O Estado de
lato consolidou-se. corri suas buro-
cracias e com sua capacidade de
controle sobre todo o territórã .

E a nação brasileira? A história
as supressão do trabalho escravo
fornece elementos para mostrai' o
caráter incompleto e 1 )rma 1 íst iCo ela
cidadania que se vai gradualmente,
implantando no país. Ao assinar com
a ( i--ã-Bretanha o tratado de reco-
nhecimento cia inciependencia, os
novos governantes cio Brasil com-
p0 )metiam-se a abolir a escravidão
ciii 1831. Em 1850, persistia a es-
craviclão e o tráfico negreiro foi
então interrompido principalmente
por causa cia pressão inglesa. Na
década de 1860, o ciebate sobre O

fim da escravidão assumia a forma
do emancipacionismo, cujo resulta-
cio foram as leis do Ventre Li-
vre( 18 -71 ) e dos Sexagenários
(1885). Na década de 1880, o mo-
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viment( ) abolicionista empolgou a
opinião publica nacional. Esta era
formada pelo pequeno número de
brasileiros que lia jornais e livros, e
se informava sobre a política, nem
todos favoráveis ao fim definitivo
da escravidão. Mas. veio a Lei Áu-
rea. que foi motivo de muita vibra-
ção popular, mas que não signifi-
cou mudança real nas relações eco-
nômicas, sociais e políticas. O con
tingente aumentado de homens li-
vres continuou a ser unia popula-
ção sem lugar bem definido no
mercado de trabalho e de consu-
mo, sem a proteçao da armadura
de direitos amparados em leis e em
instituições políticas e sociais efeti-
vamente vinculadoras de toda a so-
ciedade num só corpo político.

A cidadania expande na Repú-
blica, mas o formalismo continua a
marcar o processo de efetivação das
leis que estabelecem direitos no
plano civil e político. Refiro-me ao
formalismo como traço dominante
cia política brasileira no sentido que
foi dado a este conceito pelo sociõ-
logo Alberto Guerreiro Ramos. Se-
gundo ele, o formalismo denota a
cliscrepãncia entre a lei e a pratica.
Vale, então : perguntar: para que a
lei, se prevalece uma espécie de
consenso não verbalizado. flO (lis-
cutido, de que ela pode ser ou será
mesmo desrespeitada? Na visão de
Guerreiro Ramos, a estruturação ju-
rídica cia sociedade segundo o mo-
delo liberal de inspiração européia
cumpre duas funções essenciais, a
saber, dá ao Brasil um formato
institucional moderno, que o insere
de modo positivo no concerto dos
demais Estados e. ao mesmo tem-
po. estabelece os pontos de refe-
rência para as práticas de convivên-
cia política que negam OU desvalo-
rizam o modelo liberal. O
clientelismo e o favor tornam-se
estratégias difundidas e acatadas
pelas elites governantes por facili-
tarem a incorporação seletiva de
indivíduos e grupos a bens sociais

escassos (empregos, serviços públi-
cos, por exemplo) num contexto em
que o dinamismo cIa economia é
insuficiente para criar renda e opor-
tunidades de enriquecimento para
todos.

A nação brasileira
está incompleta.

Estaria completa se
o corpo de leis que

estabelecem os
direitos civis,

políticos e sociais
tivesse

estabelecido um
patamar real de

igualdade de
condições de

acesso aos bens
sociais básicos

Pode-se concluir que, por um
lado, as leis que reconhecem os di-
reitos de cidadania exprimem sim-
bolicamente a adesão da sociedade
aos valores da democracia e da
igualdade, ou seja, aos valores do
mundo ad jantado. Por outro, o
clientelisrno e as práticas do favor
promovem a desigualdade e a dis-
criminação. em boa parte resulta n-
tes da desobediência. ( nL.Oi	-

ção ou da não apli	ao das k 15.

São a expr' ão	atras(	'acio-
nai.

Se se aceita esta visão na análi-
se da expansão da cidadania no Bra-
sil República, verifica-se que as
Constituições que se sucedem re-

presentam de fato avanços no caiu.
po dos direitos civis, políticos e So-

ciais. As camadas mais pobres das
população foram sendo gradualnicn-
te incorporadas às diversas instán-
cias do corpo político da Nação. Esta
incorporação revela-se na legisla-
cao eleitoral, na legislação traballn-
ta. na legislacào previdenciária. Re-
vela-se na ampliação das políticas
assistencialistas e na promulgacau
de leis que coíbem discriminação
racial, religiosa e de gênero. Reve-
la-se nas alterações de regr:ls de
distribuição orçamentaria que vin-
co Iam volume crescente de recur-
SOS públicos para a manutenção da
educação fundamental gratuita e dos
serviços de saúde para o conjunto
da populacao, aí incluídos taml m
os que não contribuem para o stte-
ma previdenciário. I)o ponto de vista
jurídico, a Nação brasileira furta le-
ceu-se desde 1888, quando acaba a
escravidào.

Do ponto de vista fonnal. a C.011,—

tituição  de 1988 pode ser conside-
rada como o coroamento de um pro-
cesso político bem sucedido de ins-
tituiçao de urna N ,,ição democrática
e justa. Ela incorpora e regulamen-
ta todos os aspectos mais polêmi-
cos e conflituosos cia sociedade bra-
sileira: a reforma agrária, direitos dos
índios, discriminação racial, direitos
da mulher, cia criança e do adoles-
cente, formas de democracia direta
cicie efetivamente garantem o aces-
so cio indivíduo ao processo de for-
mulação de políticas.

Mas, como observei antes, o
formalismo vicia a realização tia lei.
'Iodos e cada um dos brasileiros re-
conhecem a distância que separa,
por exemplo, o disposto no Estatu-
to da Criança e do Adolescente e a
realidade do sistema judiciário e cia
assistência social,; OU O disposto na
regulamentação da reforma agrária
e as condições dos governos para
efetivarem os assentamentos neces-
sários; ou o previsto nas leis que
estabelecem regras processuais efi-
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cientes para a tramitação rápida de
causas trabalhistas de pequeno Va-
lor - que são de interesse de po-
bres e desvalidos - e a incapacida-
de da Justiça do Trabalho pô-las em
prática com a eficiência requerida.

É neste contexto de discrepân-
cia entre o que reza a lei e a reali-
dade das relações sociais e do modo)
como funcionam as instituições que
se manifesta  caráter truncado da
cidadania no Brasil. Constrói-se, as-
sim, um arremedo de Nação, que
de fato não vincula os indivíduos
numa comunidade ética porque
cada um e todos têm razões para
desconfiar de que a lei não é para
Valer mesmo nem se aplica igual-
mente para todos. A expressão
para inglês ver - , de triste signifi-

cado, ainda faz sentido) para OS bra-
sileiros quando estes se defrontam
Com as inconstâncias e contradições
na aplicação das leis e nas ações
do Estado.

Sob esta 1erspectiva, a conclu-
sao é inevitável: a Nação brasileira
está incompleta. Estaria completa se
o corpo de leis que estabelecem os
direitos civis, políticos e sociais ti-
vesse já estabelecido um patamar
real de igualdade de condições de
acesso aos bens sociais básicos (mo-
radia, saúde, educaçào, emprego,
informação) e se a este corpo de
leis correspondesse um conjunto de
instituições especializadas na sua
aplicação e na fiscalização do seu
cumprimento. Este é um ponto for-
temente ressaltado pelo sociólogo
inglês T.11. Nlarsball. autor de livro
que se tomou um clássico no estu-
do da expansão da cidadania no
mundo moderno. Ao distinguir três
tipos de direitos fundamentais do
indivíduo - os civis, relacionados
às condições de realização econô-
mica e pessoal, os políticos, relaci-
onados à participação no governo
e à capacidade de controle do

governante pelo governado, e os
sociais. relacionados ao acesso a
condições de vida digna -Marshall
identifica as instituições essenciais
para garantir a realização efetiva dos
direitos do indivíduo-cidadão. São
elas: os tribunais e cortes (le justiça
que realizam os direitos civis e pro-
tegem o indivíduo contra arbitrarie-
dades cometidas por outros indiví-
duos, agremíaçoes ou pelo Fstado;
as instituições da democracia libe-
ral (partidos, sindicatos, imprensa
livre, sufrágio universal, eleições,
mandatos responsáveis): o sistema
educacional e o previdenciário, que
promovem a oferta de serviços e
recursos básicos para todas as clas-
ses sociais, financiados por impos-
tos cobrados proporcionalmente do
conjunto da coletividade.

Sem estas instituições, a eficácia
da lei é nula. Sob este prisma, a
Nação brasileira padece do) que po-
deria ser chamado de dJ'icít
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jstit1eCiOfl1I Nessa perspectiva, a
presença mais ativa e difundida cio
Estado seria essencial para fortale-
cer a Nação.

Levandose cio ('Oflta. L5 praticas
(10 cl iCfltCl1° e do favor, tão am-
plamente difundidas na trama das
relações SOCliiS e políticas brasilei-
ras, faz sentido questionar a suges-
tão de "mais Estado' como estraté
gia para fortalece" a Nação. O terna
é poleifliCo, mas também faz senti-
do a tese defendida pela historia-
dora e cientista política Maria
Victória de Mesquita Benevides,
para quem Sósó há um jeito eficaz de
implantar e consolidar a democra-
cia, que é praticá-la. Ela desenvol-
veu esta tese em livro hoje famoso
que serviu para difundir no Brasil a
noção da cidadania ativa. Esta reali-
za-se atravé s da utilização de todas
as krmaS de associativismo que es-
timulem o indivíduo a se informar
e a participar de processos de de-
cisão política não só nos momen-
tos eleitorais, mas principalmente
entre 5Se5 momentos. O cidadão
ativo acaba por formar opiniões
que o levem a se ver como parte
integrante de uma co letividade
maior ou como excluído dela, to-
tal ou parcialmente. Em princípio,
tal visão pode levá-lo a ter urna
opinião fundamentada sobre a
desejabilidade de maior ou menor
jn ( ervençau/preseflÇa do Estado
em aspectos específicos da con-
vivência social.

Nessa perspectiva, a solução
"mais Estado' para fortalecer a Na-
ção teria na cidadania ativa o ele-
mento definidor do equilíbrio entre
interveflçao estatal 

"
"autonomia cia

sociedade que fosse desejável e
benéfico para a coletividade corno
um todo.

Conclusão
Volto :10) título deste ensaio e me

pergunto que conclusêes tirar so-
bre a formação da Nação no Brasil..

Penso ser p )SSiVel enumerar algu-
mas a partir das reflexões atrás ali-
nhavadas.

Do ponto de vista formal e
jurídico, a Nação está amplamen-
te estabelecida pela Constitui(-ao

Levar-ido se em conta
as prá cas de

clientelismo e do
favor, tão

amplamente
difundidas na trama
das relações sociais
e políticas brasileira,

faz sentido
questionar a

sugestão de "mais
Estado" como
estratégia para

fortalecer a Nação

de 1988.  Neste (l( )CUIfl('flto. que
refunclou a ordem ciemocratica no
Brasil após mais de duas décadas
de au tonta nisnio, há p oucos clis-
positivos que preservam prerro-
gativas e privilégios corporativos
e discriminações de tratamento
político e jurídico (é o caso, por
exemplo, dos foros especiais de
julgamento de militares e políti-
cos com mandato ou os direitos
especiais do fur ionalismo públi-
co). Pela ( -. oT, wição de 1988, o
Brasil u e uma Nação inteira-
mente Ücmocratica.

Do ponto de vista das práti-
cas vigentes no convívio social.
observa-se que a lei não é o

referencial dominante para fixar
padrões de relacionamento que
respeitem o indivíduo como su-
jeito portador de direitos. Em tal
contexto, a cobrança de deveres
tende a aparecer como arbitrária
e descabida. Nesta perspectiva, a
Nação não está realizada. A soci-
edade brasileira fragmenta-se em
grupos que estruturam sua
moralidade própria, quase que
"de costas para o Estado".

• Mas. este mesmo impulso
associativista fragmentador pode
estimular as experiências de cida-
dania ativa. Esta volta o indivíduo e
os grupos sociais para o Estado, ser-
vindo, assim, para fortalecer a Na-
ção.

Então, como grande conclusão,
O55() dizer que, o mesmo haven-

cio ainda muito a construir, o Bra-
sil vem fortalecendo-se como Na-
cão, principalmente no período
republicano.
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Duas versões sobre a formação
do Brasil-Nação

Seria possível produzir um discurso sobre o Brasil desapaixonado, científico, verdadeiro?
Dificilmente. É por isso que todas as representações do Brasil são relevantes, pois,
/untas, revelam uma idéia do Brasil complexa, poliédrica, composta de muitas idéias

José Carlos Reis
P rofessor do Departamento de

História da UFMG

pr-Oblei-na que se pro-
põe ao debate é:
COÍflO se deu a for-
mação do Brasil-Na-
ção? Não há resposta

única, fechada, sistemática para esta
questão. Esta história pode ser rela-
tada de muitas formas. O Brasil é
um pais vasto e complexo, contra-
ditório e extremamente dinâmico,
o que impede que se possa ter uma
representação consensual, homogê-
nea, estável, cia sua identidade na-
cional. Quem somos, o CUC fomos
e o que queremos ser? O que signi-
fica a afirmação "sou brasileiro"?
Qual é O "conteudo empírico" des-
sa emoção? A resposta depende do
sujeito histórico brasileiro que toma
a palavra. Pode-se pensar o Brasil
de múltiplos modos e todos susten-
táveis por uma argumentação coe-
rente e reconhecível. Existem ver-
sões cio Brasil de origem senhorial,
burguesa, proletária, classe média,
camponesa, sem-terra, paulista, mi-
neira, nordestina, sulista, negra, in-
dígena, feminina, imigrante,
migrante, caipira, urbana, suburba-
na. litorânea, sertaneja, oficial, mar-
ginal, militar, civil, etc... A maioria

cicias ainda não formulada, silenci-
osa. Mas cada um desses persona-
gens se sente "brasileiro" de uni
modo particular e conta essa sua
experiência de forma diferenciada.
Quem são os "heróis" cia historia
brasileira? Quais são os grandes
eventos, as datas mais fortes? Em
que direção o Brasil se encaminha?
Que juízo de valor elaborar sobre
as experiências brasileiras? A res-
posta revelará a identidade social e
histórica de quem toma a palavra,

há representações cia iclenticia-
de brasileira que são hegemônicas,
há idéias do Brasil que são domi-
nantes, mas revelam apenas a força
do sujeito que as articula. Não fa-
lam de uma identidade brasileira em
51, de uma brasilidade enquanto tal,
essencial. Quando se discutem as
identidades nacionais do Brasil, tem-
se "discursos", "representações",
que emergemn de sujeitos brasilei-
ros particulares e que pretendem
valer para todos os brasileiros. Es-
ses discursos e representações usam
a história dita científica para legiti-
mar seus interesses e paixões. Ima-
ginário, mitologia e reabertura de
arquivos se confundem. Seria pos-
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sível produzir um discurso sobre o
Brasil desapaixonado, científico.
vercktdeiro? Dificilmente. E por isso
que todas as representações do Bra-
sil sao relevantes, pois. juntas, re-
velam uma idéia do Brasil comple-
xa, poliedrica: urna ideia c'Ofl1{)OSt1
de idéias. de pr( >jeros. um polígono
de múltiplas faces ao mesmo tem-
po opostas e interligadas em uma
mesma figura. Pensar o Brasil como
um todo é "por junto', confronta-
das, contrastadas, as múltiplas rc-
presentaçoes qu os diversos sujei-
tos históricos produziram para se
localizarem na trajetória brasileira e
escolherem uma direção para a cons-
tflJçà() do seu futuro. A identidade-
histórica não é constituída pelo con-
gelamento do passado, por urna
homogeneidade artificial. A "identi-
dade histórica" é construída em cada
presente, em uma relação de recep-
ção e recusa de passados e de aber-
tura e fechamento aos futuros.

Escolhemos duas versões da foi--
mação da identidade nacional bra-
sileira para abordar aqui: a das eli-
tes imperiais, considerada aqui como
de "extrema direita", articulada pelo
botânico e viajante alemão Karl Pli.
Von Marlius e pelo maior historia-
dor do século XIX, Francisco Adolfo
de Varnhagen; e a do homem mé-
dio urbano, considerada aqui como
"democrata radical", formulada por
um dos maiores historiadores do
século XX, Sérgio Buarque de
Holanda. Não sabemos se essa ter-
minologia acima ainda é aceitável,
mas a usaremos apenas corno "ex-
pressoes' que permitam diferenci-
ar as duas versões do Brasil. Em
todo caso, poderemos discuti-la. Nós
as escolhemos por representarem
visões diametralmente opostas do
Brasil, que tornam visível a impos-
sibilidade de se referir a urna iden-
tidade brasileira homogênea, fecha-
da, esrável, há inúmeras outras pers-
pectivas sobre o Brasil, tantas
quantos podem ser os matizes das
combinações das cores.

A versão "da extrema direita"

Francisco de V:irnhagen ( 181 ói
1878) é considerado o 1 lerodoto
brasileiro", o fundador da história
cio Brasil. Foi na década de 1850

O jovem imperador
precisava muito da

história e dos
historiadores. Ele

precisava da história
para legitimar-se no

poder. O Brasil
Independente
precisava dos

historiadores para
se "representar",

construir uma idéia
de si, uma
identidade

que surgiu a obra (Id' história cio Bra-
sil Independente mais completa,
documentada e com posições polí-
ticas explícitas: a "1 listória Geral cio
Brasil". Esta obra foi possível por-
que o processo cl-.j independência
política se consolidou naqueles anos.
E foi no interior desse processo his-
tórico que surgiu a outra condição
favorável ao surgimento da obra de
Varnhagen: a instirucionalizaçáo da
pesquisa histórica no Instituto 1 lis-
tórico e Geográfico Brasileiro
(111G13). A independência política
consolidada e as lutas internas ge-
radas e por ela reprimidas, o Brasil
possuía um 'perfil" cio qual ainda
não tomara	conhecimento.

Varrihagen desenhará o perfil do Ira..
sil Independente, oferecerá à
nação urna imagem cio seu Passado
e um futuro. Aqui já se percebe a
união indissolúvel entre situaçao his-
tórica, interesses e emoções de Um
grupo determinado e pesquisa cien-
tífica. O IHGB tinha como niissào ela-
borar cientificamente o perfil da na-
cão brasileira e, ao mesmo tempo,
formular os interesses e paixões do
grupo que o criou e financiou. O
imperador foi o protetor de
\'arnhagen e do IHGB. oferecendo-
lhes os recursos para a sua rnissào,

histórico brasilei-
ro se iniciou sob uma dupla inspi-
ração: instirucionalmente. o 111GB
imitava o Institut Hi.storique de Pa-
ris e compartilhava corri os france-
ses alguns valores revolucionários;
mas a pesquisa histórica mais influ-
ente, e que também fez historia,
esteve sob inspiração alemã: Karl
Ph. vbn Martius teve urna repercus-
s;ao enorme sobre o pensamento
histórico e político brasileiro, e
\'arnhagen, teuto-brasileiro, conso-
lidou essa influência, 1 louve tensões
entre o IHGB francóf'ilo e os histo-
riadores germanófilos .A diferença
aparecia, sobretudo, na visão cio in-
dígena e nos métodos para aculturá-
lo, O IHGB era romântico,
i'ousseauniano, tinha uma visão idí-
lica do nosso bom selvagem e pro-
punha métodos brandos para tra zê-
lo à fé cristã. Von Martius e
Varnhagen propunham métodos
duros para domina-los e tinham urna
visão cética sobre a possibilidade
de sua integração à civilizaçao. Esta
segunda visão do indígena, a ale-
mã, 'ai-se impor, e 05 métodos du-
ros que propunha legitimarão as
práticas dos colonizadores.

O jovem imperador precisava
muito da história e dos historiado-
res. Ele precisava da história para
legitimar-se no poder. O Brasil In-
dependente precisava (los historia-
dores para se 'representar", cons-
truir uma idéia de si, uma identida-

46 REVISTA DO LEGISLATIVO	 jan-abril/20(X)



DUAS VERSÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO BRASIL-NAÇAO

de que lhe permitisse agir, tomar a
história em suas mãos. Era preciso
formular uni projeto para a jovem

ção. O que o Brasil foi e queria
se tornar? Para responder a esta
questà0 o 111GB, em 1840, estabe-
leceu um prêmio Pani quem elabo-
rasse o melhor plano para a escrita
da historia do Brasil. () texto pre-
miado foi o cio botânico e viajante
alemão Karl Ph. Von Martius. Na sua

onografia intitulada "Como se
deve escrever a 1 listória do Brasil".
publicada na 'Revista cio 111GB' em
1845, Von Martius definiu as linhas
mestras de um projeto histórico ca-
paz de garantir urna identidade na-
cional ao Brasil. Surgiu a interpre-
tação do primeiro Bras il-Naçio,
ulrraconsenadora e elitista, que en-
tranhou profundamente na popula-
ção brasileira. Von Martius lançou
os alicerces do mito cia "democra-
cia racial brasileira". Para ele, a iden-
tidade brasileira deveria ser busca-
da no que mais singulariza o Brasil:
"a mescla de raças".

Para Martius, apesar de insistir
sobre "mescla de raças" e demo-
cracia racial", no essencial, a histó-
ria do Brasil será a história de um
ffflO dos portugueses, pois o por-
tuguês foi o conquistador e senhor,
ele deu as garantias morais e físicas
ao Brasil. O português foi o inven-
tor e motor essencial do Brasil. O
historiador deverá mostrar funda-
mentalmente a vicia portuguesa no
Brasil, Quanto às demais raças, o
historiador "filantrópico, humano e
Cristão' não poderá deixar de
abordá-las e defendê-las- Para ele:
se o português é a raça mais im-
portante, as raças etiópica e indíge-
na reagiram positivamente. Mas, na
verdade, em sua visão, percebe-se
Utri grande desdém pela presença
C contribuição desses grupos ao
Brasil-Nação. Ele diz defender
mescla de raças, mas lamenta a mis-
cigenação e considera geneticamen-
te o mestiço inferior e doente, in-
capaz de fazer história. Ele até dará

alguma atenção aos indígenas. Quan-
to ao negro, será breve, oferecen-
do poucos dados e propondo algu-
mas poucas questões. A questão
principal quanto ao negro, segundo
ele, seria esta: o Brasil teria tido

Sob influência
franco-alemã, o

pensamento
histórico brasileiro
começou racista,
autoritaríssimo,

violento e
excludente. A Terra

do Brasil era
legitimamente

portuguesa, e a ação
portuguesa, oficial
ou particular, era

justa e civilizadora

UM clesenvolviinento diferente sem
a introdução dos negros escravos?
'leria sido para melhor ou para
pior?... Esta pergunta atormentará os
historiadores brasileiros, que clarão
a ela urna resposta negativa, isto é.
'foi pior", até a chegada de "Casa
Grande & Senzala", em 1933.

Além de enfatizar a mescla de
raças, embora privilegiando a raça
branca, outro aspecto em qie \'on
Martius considera que o historiador
do Brasil deverá insistir será o da
unidade brasileira. A história do Bra-
sil deverá ser centralizada no im-
perador. Apesar da variedade de
usos e costumes, dos climas, das
atividades económicas, das raças e

da extensão territorial, o historiador
deverá enfatizar a unidade. À dife-
rença, ele deverá dar um tratamen-
to comum. Como a extensão
territorial dificulta essa unificação,
ele propõe que se façam histórias
regionais que garantam uma dire-
ção à centralização. Seu texto de-
verá ser patriótico, despertando o
amor ao BrasiL Em sua defesa cio
Brasil unido: monárquico, cristão : o
historiador precisará lutar contra a
desconfiança entre as províncias,
contra a fragmentação cio território
e a agitação republicana.

Sob influência franco-alemã, o
pensamento histórico brasileiro co-
meçou racista, autoritaríssimo, vio-
lento e excludente. A terra do Bra-
sil era legitimamente portuguesa, e
a ação portuguesa, oficial ou parti-
cular, era justa e civilizadora. Os
"descobridores" a conquistaram e
eram seus legítimos donos. Não im-
porta se o Brasil se tornara um enor-
me "campo de concentração' de
negros e indígenas. Não importa se
os negros eram submetidos em sua
África e escravizados em urna terra
estrangeira; não importa se (>5 indí-
gena,, morriam ao simples contato
corri o branco. Tudo isso fazia parte
do plano da Providência, era uma
'astúcia de Deus", que fazia o bem
por linhas tortas. O que importa não
é o custo, irias o resultado da ação
portuguesa: a integração do Brasil
à civilização ocidental, a revelação
da verdadeira fé a esses pagàos, a
iiriplantaçào da ordem real, da lei,
a preservação da unidade territorial.
Estes objetivos legitimavam qual-
quer violência. O Brasil não pode-
ria continua!' excluído da civiliza-
ção ocidental, e a missão portugue-
sa era levá-lo ao seio da Providên-
cia! Aqueles habitantes do Brasil que
com prometessem a sua integração
à cultura européia deveriam ser ou
excluídos ou eliminados. E esses
habitantes constituíam mais cia me-
tade da população brasileira! Nessa
versão clã nossa identidade, a prá-
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P"' P1 ilacd. brasileira CorriprolTietia
O I3rasil-\açao A nação brasileira se
restringia ao Estado e aos poucos bran-
cos das elites! Estas tinham até nojo'
cio mestiço, não queriam Comparti-
lhar com ele a identidade brasileira e
foram cruéis em sua exclusão.

Varnhagen, em sua Histõria Ge-
ral do Brasil'. fortalecerá esse proje-
to de um Brasil português e para os
portugueses. Sobre os indígenas, ele
será explícito: ou faziam a primeira
comunhao, pegavam na enxada, acei-
tavam a autoridade do rei e iam para
a escola religiosa, ou sua extinção
seria inevitável e legítima. Ou se es-
queciam de que eram indígenas ou
mereceriam o extermínio! A jovem
nação mio poderia ter, em seu seio,
selvagens! Aqueles homens exóticos,
Varnhagen os descreverá sem afei-
ção. Era, segundo ele, unia gente
Pouco numerosa, nômade, que vivia
em cabildas e morava em aldeias Iran-

sitorias. Violentos, bárbaros, sem amor
à Pátria, com os laços de família mui-
to irouxos. Eram falsos e infiéis, in-
constantes, ingratos, desconfiados,
impiedosos. ciespudoracios, imorais,
insensíveis, indecorosos! Eram fria-
mente brutais! Diante dos estudos que
fez, ele se surpreendia que houves-
se ainda poetas e filósofos que viam
o estado selvagem como feliz. Os
indígenas passam por privações,

TUO têm lei, religião, vivem na
selvageria, na ferocidade. As leis tor-
nam feliz o homem que se sujeita :1

elas. O Direito, a Justiça e a Razão
SO melhores cio que o instinto, o
apetite e o capricho. O selvagem não
tinha nada a oferecer para a melhoria
da situação da humanidade!

Felizmente, a Providência Divi-
na fez com que o cristianismo vies-
se, dar fim a tão triste e depravado
estado! Essas gentes errantes des-
frutavam, sem a paz e a cultura cio

espírito, elo fértil 50k) cio Brasil. Esse
é o passado do Brasil que deverá
sei- esquecido ou que não deverá
influenciar na construção do futuro
da nação brasileira. Deverá atéser
preservado como antímodelo, isto
é, como modelo daquilo que o Bra-
sil não quer ser. Aliás, os capítulos
dedicados ao indígena na 'História
Geral cio Brasil" teriam esta função:
mostrar que o futuro cio Brasil não
poderia ter nesse passado a sua raiz.
O presente e o futuro do Brasil se
assentariam em uni outro passado.
aquele que veio cio exterior para
pôr fim a essa barbárie e selvageria
interiores. Com a chegada do Cristi-
anismo, do Rei, cia Lei, da Razão,
da Paz, da Cultura, da Civilização.
com a chegada dos europeus a este
território, o Brasil surgiu e integrou-
se no seio (ia Providencia.

Quanto aos negros. Varnhageri
dedicará a eles poucas páginas, para
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ele. ostraficantes o .'reir( )S fizeram
uni grande mal ao Brasil. entulhando

as SUaS cidades e engenhos de
egre5 .AcOlOfliZ1cf1() africana

teve uma grande entrada no Brasil,
o que O obrigava aconsagrar algu-
mas linhas a essa gente. Mas fazia
votos de que UITI (lia as cores de tal
modo se combinassem que desapa-
receriam totalmente do nosso povo
as características (Ia origem africa-
na e a acusação da procedência es-
crava de um dos troncos da popu-
lação brasileira. Ide considera que
a escravidão no Brasil foi mais sua-
ve do que em outros países da
América- Ao passar tais gentes pelo
Brasil, como escravos na verdade
melhoraram de sorte A escravidão
é injusta mas, mesmo assim, me-
lhoraram de sorte ao entrar em con-
tato com gente mais polida, com a
civilização e o cristianismo. Por cau-
sa desse encontro, os negros da
América são melhores do que os
africanos. Eles se distinguem pela
sua força física, pelo seu gênio ale-
gre para suportar a sua sorte, pela
sua capacidade de trabalho. Com (.)
seu canto sempre melodioso e afi-
nado, embora monotono, disfarça-
vam as maiores penas. Entretanto,
fizeram mal ao Brasil, com os seus
costumes pervertidos, seus hábitos
indecorosos. Escravos, viviam alhei-
os à ternura da família, tinham o co-
ração endurecido. Sem os negros. o
Brasil teria sido muito melhor! Foi um
erro a colonização africana do Brasil.
Se quisessem ser incluídos na Nação.
que se tomassem brancos na pele e
no espírito. Afinal, podia a jovem na-
ção se identificar e incluir derrota-
dos, escravizados e negros?

Mas, se a colonizaçào portugue-
sa salvou o Brasil, corno Varnhagen
J ustificaria a Independência? Para
ele, felizmente, a idéia de indepen-
dência foi levada adiante pela pró-
pria Família Real! A Independência
do Brasil foi muito estranha: não foi
feita contra a Família Real, mas pela
Própria Família Real portuguesa! É

uma situacao lao curiosa e inespe-
rada ciue só a história pode fazer
compreender. Foi um príncipe por-
tuguês que liderou o processo de
emancipação política do Brasil, lu-
tando contra os seus próprios súdi-

Varnhagen considera
que a escravidão no
Brasil foi mais suave

do que em outros
países da América. A
escravidão é injusta
mas, mesmo assim,

os escravos
melhoraram de sorte

ao entrarem em
contato com gente
mais polida, com a

civilização e o
cristianismo

tos portugueses, por um outro povo,
um outro país, um outro projeto de
nação! A essa independência
Varnhagen não se opõe. Sua fideli-
dade é ao Rei, à Monarquia, que
garantem a unidade e o cristianis-
mo. Divisão e separação só se for
entre reis, os únicos qualificados
para o governo. A uni príncipe por-
tuguês o Brasil deve a liderança da
sua independência, e ao seu filho o
Brasil deve a consolidação da sua
unidade. ( ) patriotisiTio caboclo, fon-
te do nacionalismo atual, ele o con-
sidera prejudicial ao Brasil.

Em Minas Gerais, por exemplo,
esse nacionalismo caboclo apareceu
em alguns planos aéreos de insur-

reição. que foram logo denuncia-
dos e severamente punidos. Na ver-
dade, ele acusa, só havia um ver-
dadeiro rebelde: Silva Xavier. Urna
figura antipática. feia e espantada.
ambiciosa. que tinha se dado mal
no Exército e na mineração e só
era hábil dentista. Era pobre. sem
respeito e louco. Seu pensamento
estav:1 abrasado por patriotismo e
independencia. O patíbulo deu-lhe
a glória que jamais teria tido vivo.
Infeliz! Seus companheiros não eram
tão febris quanto ele. Varnhagen la-
mentaaviolência da repressão. mas
a considerou necessária. E se ven-
cesse a revolucao, ele pergunta, o
Brasil estaria hoje em melhor esta-
do 5 tmna pequena república
encravada no Império teria sido um
mal, e outras nacões logo se apro-
veitariam (1:1 quebra da unidade e
voltariam a lutar por outros territó-
rios brasileiros. Ainda bem (]UC a
Providência veio em socorro do Bra-
sil e o manteve unidc.resguardan-
do-o na única situaçao em que po-
demos procurar ser felizes e fazer-
nos respeitar como nação.

Enfim. \mrnliagen defende a pre-
,cnça portuguesa no Brasil. faz ()
elogio da colonizaçào portuguesa,
é compreensivo com os seus erros
e despotismo. A Independência não
foi prejudicial porque garantiu a
continuidade do Brasil colonial no
nacional: um Brasil português. A
Independência não interrompeu o
passado. melhorou-o. O Brasil con-
tinuava português, imperial e inde-
pendente! A nação brasileira seria
planejada e construída pelo Estado
Imperial, autoridade indiscutível,
absoluta. A Independência flão foi
problemática porque o Estado não

foi comprometido: continuava nas
mãos da dinastia de Bragança. O
Estado brasileiro seguirá o modelo
do Estado português. A unidade
deverá ser preservada a qualquer
custo. (_) Estado será o centro da
nação gigantesca: assegurará a or-
dem. a lei, a religião, a unidade.
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Ele continuará a açào civiliadora
da Europa branca. A uniformidade
cultural e a unidade nacional se fi-
zeram com repressões sangrentas.
Mas legítimas!

Era essa a história que o Brasil
recém-independente precisava? Ou
era a que as elites brasileiras, os
descendentes dos "descobridores",
dos conquistadores, precisavam para
levar adiante a sua' nova naçao,
em meados do século XIX? Essa
tória realizava uni 'elogio cio Brasil
luso-brasileiro - , dos seus herois por-
tugueses do passado, expressando
uma confiança incondicional em
seus descendentes. Essa história nàc
falava de tensões, separações, con-
tradições, exclusões, conflitos, re-
beliões, insatisfações, pois uma his-
tória assim levaria o Brasil à guerra
civil e à fragmentação: isto é, abor-
taria o Brasil que lutava para se
constituir como poderosa nação,
como um outro Portugal. Essa histó-
ria legitima a repressão a toda ex-
pressão espontanearnente "brasilei-
ra". Varnhagen será o formulador
dessa história e se tornará o primei-
ro grande "inventor do Brasil", aque-
le que guiará os conservadores dc
todos os matizes. que querem um
Brasil branco, cristão, unido, sem
conflitos, ocidentalizado, controlado
sem contestação pelas elites ins-
taladas no Estado, que se tornaria
uma potência mundial, um impé-
rio colonial, um outro (o mesmo)
Portugal.

A versão "democrática
radical"

Sérgio Buarque de Holanda
(1902/1982), em 1929, na Alema-
nha, pensou em escrever um livro
sobre o Brasil, uma "Teoria (Ia Amé-
rica', que acabou se tornando um
dos textos mais sintéticos e sofisti-
cados da historiografia brasileira:
Raízes cio Brasil, publicado em
1936- Sérgio Buarque, também sol)
influência alemã, construirá sobre o

Brasil uma interprelaç'ao completa-
mente antivarnhageniana.

Em 1922. a Semana de Arte Mo-
derna e o PCB haviam aprofundado
o esforço de "redescoberta do Bra-
sil". A década de 20 pode ser ca-

0 Estado saído da
Revolução de 30

passou a investir em
educação superior,
para a formação de
quadros e para o

debate mais
aprofundado dos

problemas do Brasil.
O ensino secundário

e superior, que era
dominado pela

Igreja, começou a
ser laicizado

racterizada pela erupção constante
de oposições à sociedade
oligárquica. Depois, os anos 30 se-
rão anos de intenso debate, época
de radicalização ideológica e políti-
ca. Percebe-se, então, mais nirida-
mente, a distância entre a socieda-
de civil e o Estado, entre o Brasil
real e o Brasil legal, entre a "reali-
dade brasileira" e as idéias impor-
tadas. Nos anos 30, todos os inte-
lectuais querem decifrar o enigma
cio Brasil e interferir na produção
cio seu futuro. Discutiram-se, então,
as identidades brasileiras, os obstá-
culos ao seu desenvolvimento, as
formas de vencer o atraso.

O Estado saído da Revolução de

30 passou a investir em educaça0
superior, para a formação de qua-
dros e para o debate mais
aprofundado dos problemas cio Bra-
sil. Os ensinos secundário e superi-
or, que eram dominados pela Igre-
ja, começaram a ser laicizados. As
classes médias foram incorporadas
às faculdades recém-fundadas de
Filosofia, Letras e Ciências 1 fuma-
nas, como a cia USP. No ensino e na
pesquisa de história. o 111GB per-
deu sua influência, que passou, ago-
ra, a ser cia universidade. Essas mu-
(lanças flO conhecimento histórico
e social refletem as mudanças sig-
nificativas que ocorriam na socie-
dade. A sociedade é mais comple-
xa, com novos e atuantes sujeitos
sociais. A urbanização, palco das
ações desses atores, acelera-se. O
Brasil fazia a transição de unia soci-
edade baseada na economia
agropecuária para uma sociedade
dominada pelo capitalismo inclustri-
ai, com os seus sujeitos característi-
cos: a burguesia, o proletariado e
as classes médias. Nos anos 30, por-
tanto, há uma crise aguda da ordem
oligárquica. A Revolução de 30 não
foi longe o bastante para romper
com a organização social vigente,
mas a abalou e pôs em xeque a
validade cias interpretações cio Bra-
sil que a legitimavam.

Se, durante o século XIX, a rea-
lidade' social excluía e o pensamen-
to a apoiava, agora a realidade con-
tinuava excluindo, mas sem o aval
cúmplice cio pensanlento brasilei-
ro, que passou a defender a inclu-
5() social de negros, índios, mu-
lheres, pobres de todo tipo. enfim,
de todos os marginalizados da soci-
edade oligárquica. E o mestiço não
era nem inferior, nem doente, nem
incapaz de fazer história. O Brasil
não teria futuro excluindo a sua pró-
pria população cio gozo cios direi-
tos da cidadania. O Brasil precisava
mudar e não poderia continuar mais
na mão dos seus conquistadores. Se
esses conquistadores e seus descen-
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dentes dl0ifl1ra1'I' 5(.,1fl contestaçao
no passado, nos anos 30 a contesta-
ção radicaliza - o Brasil precisa-
va ser "redescoberto' e reconstruído
pela sua própria população. O fu-
turo deverá ser radicalmente dife-
rente do passado. 0 grande tema
dos redescoh'jdo' do Brasil" será
o da revolução brasileira", isto é, a
reconquista do Brasil pelos brai-
leiros. Sérgio Buarque de Holanda
será um dos pensadorc's (lestSa 1. i'e-
voluçào brasileira'

Em Raízes do Brasil, ele constata
o grande obstáculo par:l a c'orstr11(':(
de uma identidade brasileira: teiu
dificuldade em nos representar em
nossos próprios termos. Vivemos nos
trópicos sem uma cultura adequada,
própria, tropical. Participamos do de-
senvolvimento ria cultura dc um ou-
tro lugar. Entre o conhecimento do
Brasil e a realidade brasileira, há uni
abismo: pensamos com idéias inade-
quadas à nossa realidade social. Como
podemos então fazer projetos para o
futuro? Se não estamos sintonizad
com o nosso tempo histonco especi-
fico, com o nosso passado e presen-
te, como planejar, agir e construir o
futuro? Para inventar um futuro, é pre-
ciso saber quem somos e gostar do
que somos, e para isso será preciso
reconhecer nossas raízes ibéricas. A
construção de uma "sociedade nova'
exige a adequaç'ao do pensamento à
realidade, o que pressupõe um re-
encontro com  nossa história. f o
que ele fará: para pensar o que o
Brasil deveria ser, ele discutirá o que
somos, de que espírito fomos Icitos.
E, quando o pensamento encontra a
realidade, o diagnóstico é simples e
duro: infelizmente.  som s
"fleoportugueses" O que isto signifi-
ca? Varnhagen propunha que a Na-
Çao não incluísse indígenas, negros e
mestiços. Holanda retruca: em que
Os Portugueses seriam melhores do
que eles? A Nação precisa é esque-
cer sua origem ibérica! Se Vamhagen
estudou a história indígena para
apresentá-la Como antimodelo para a

Nação. 1-lolanda fará o mesmo com
os portugueses: o que o Brasil nao
quer ser mais é neoportugues!

Os portugueses da época do
descobrimento não eram europeus
plenos, argumenta holanda. Eles

Em Raízes do Brasil,
Sérgio Buarque

constata o grande
obstáculo para a

construção de uma
identidade brasileira:
temos dificuldade em
nos representar em

nossos próprios
termos.

Participamos do
desenvolvimento da

cultura de um
outro lugar

viviam em um territorio 1 ronteirico
entre a Europa e a África e sào meio
europeus. meio arabe-atricanos. A
sociedade portuguesa integrou-se
tardianientc'à Europa. Por essa r:1-
zão, a mentalidade portuguesa t.'
original - seu caráter é indeciso,
impreciso. ( ) caráter ibérico desen-
volveu o culto da personalidade.
Cada indivíduo vale por seu mérito
próprio, e não pelo nome herdado.
São reconhecidos os indivíduos in-
dependentes. auto-suficientes, for-
tes fisicamente. heróicos. Os valo-
res desses individuos sao a honra, a
fidelidade, o livre arbítrio. O resul-
tado trágico dessas disposições ibe-
ricas'.a frouxidão da estrutura soci-

al, das associações que impliquem
solidariedade e ordem. Os ibéricos
recusam toda hierarquia e coesão
social e tendem ao individualismo
anárquico. Rejeitam o trabalho ma-
nual, pois este exige a dedicação a
algo exterior. Especulativos, apre-
ciam o ócio e se sentem 'nobres"
por isso. O indivíduo não quer alte-
rar o mundo social, que nem mes-
mo reconhece e identifica. Só São
solidários entre si por motivos
afetivos e só se submetem pela obe-
diência . 1 lá necessidade do líder
carislT)álico, do ca',idilho, que reine
mítica e despoticamente. Eles o
aceitam, respeitam-no e o aclamam
apaixonadamente, pois cada um,
individualmente, identifica-se com
ele. Ele realiza o sonho de dada um:
ser, individualmente, de forma ca-
prichosa e absoluta.

Essa é a nossa raiz ibérica, que
nos impede de nos tornarmos uma
naç'ao moderna, racional na admi-
nistração. na produção econômica
e nas relações sociais. 1 lolanda re-
cita vivamente tal origem: queira-
mos ou não, ele afirma, estamos
ass ciados a Portugal e temos urna
alma comum. De lá nos veio a for-
ma atual de nossa cultura. Nem o
contato e a mistura de raças fize-
ram-nos diferentes dos ibéricos,
como gosta ria nl( .s de sê-lo. Dadas
essas caracteristicas culturais, a ex-
ploracao dos tropicos nao foi feita
por cmiii empreendimento miietodic
e racional. Foi feita com abandono
e desleixo. Fez-se apesar dos seus
autores. Os portugueses coloniza-
ram como "avenici rei ros" - só co-
lheram os frutos da árvore encon-
trada. Vieram procurar prosperida -
de sem custo. A exploração agrária
colonial não foi planejada, mas fei-
ta ao sabor das conveniências. Os
aventureiros portugueses nào fun-
daram uma sociedade agrícola, ape-
nas depreciaram a terra. Eles fize-
ram uma exploração agrícola de
baixa qualidade técnica, visando
extrair riquezas do solo sem sacrifí-
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cios e com poucos investimentos.
Eles se adaptaram à terra e não pre-
tenderam submetê-la a normas fi-
xas. Misturaram-se à ierra, ao indí-
gena, ao negro. Foi um domínio
i'nole e brando.

Eis o que significa ser
"neoportuguês": os brasileiros agem
de forma mais 'aventureira" do que
Corno "trabalhadores. Eles tinham
horror ao trabalho manual. A agri-
cultura não é planejada, aparelhada
e racional - é urna depredacão cia
natureza um esforço para colher
sem plantar. Tudo se faz com des-
leixo e abandono, sem projeto e
sem método. (I)s brasileiros não se
associam por interesses racionais,
mas pela festa, na bebida e na co-
mida, na religiosidade. E os negros
só fizeram acentuar essa disposição
portuguesa nos brasileiros, ao em
vez de marcarem urna diferença que
alterasse o perfil do brasileiro em
relação ao rio português. Essa
plasticidade aventureira tem suas
vantagens, mas não conduz à cons-
trução de uma sociedade marcaria
pela organização, pela associação,
pelo planejamento, pelo método.
Esta plasticidade foi essencial aos
portugueses para o seu sucesso co-
lonizadorA forma portuguesa de
"criar um mundo nos trópicos" é
recomendável aos brasileiros que
querem criar um 'novo mundo nos
trópicos'? 1 [olanda opõe-se à conti-
nuidade cio Brasil português. Ele só
esta tratando desse passado para
que os brasileiros compreendam
como eles não deverão construir a
sua nova sociedade. Portugal é o
antimnoclelo.

No mundo rural brasileiro, onde
o colonizador aventureiro portugu -
ês se instalou, vive urna família di-
latada com o poder do paterfamilias
também dilatado. O pátrio poder é
ilimitado e inabalável. O quadro fa-
miliar é tão forte que persegue os
indivíduos na cidade. Nossa vida
pública, social e política é marcada
pela família rural colonial- Esta ofe-

rece a idéia mais moral de poder,
obediência, coesão. 1-lã uma inva-
são do público pelo privado, do
Estado pela família. Os partidos
políticos eram vistos como "famíli-
as políticas", mas quais vínculos

Após 1850, com o
crescimento das
cidades, o fim do

tráfico negreiro e as
novas atividades

financeiras, a vida
rural tradicional

sofreu mudanças. O
Brasil se dividiu em
duas mentalidades
que se opunham: o
racional versus o

tradicional, o urbano
versus o rural

afetivos e pessoais uniam chefes e
demais membros. Os partidos polí-
ticos sào cópias cia vida familiar -
um chefe e seus agregados e es-
cravos, que devem ao primeiro in-
condicional lealdade. Essa socieda-
de familiar resiste à mudança que
vem de fora. Ela vive em um tem-
po com um ritmo eterno.

Após 1850, com o crescimento
das cidades, o fim do tráfico ne-
greiro e as novas atividades finan-
ceiras, essa vida rural tradicional
sofrerá mudanças. O Brasil se divi-
diu em dois mundos que se
hostilizavam, duas mental idades que
se opunham: o racional versus O tra-
clicional, o urbano versus o rural. Mas

o Brasil escravista estava
despreparado para mudanças radi-
cais. Os setores retrógrados resisti,
ram e buscaram um equilíbrio com
o novo emergente. 1 lolancla se
impacienta! Ele gostaria de falar de
mudanças profundas! Mas o
patriarcalismo e o pe rson aI ismo vi-
gentes as abortavam. A burguesia
urbana adotou atitudes Peculiares d0
patriarca rural. As cidades ainda
dependiam do campo. sofriam a sua
ditadura. Na colônia, as poucas ci-
dades eram administradas e domi-
nadas pelos senhores de terras. No
século XIX, as cidades ameaçaram
romper com a ordem tradicional. 'vIas
sem muito sucesso, pois contami-
nadas pela mentalidade rural. Ser
neoportugues significa também isto:
ser rural, ser fannliar, desinteressar-
se pela vida pública e viver na
autarquia da casa grande, com uma
identidade afetiva, privada, longe da
cidade, isolado de todos.

A cada passo do seu pensamen-
to sobre o passado brasileiro. uma
idéia se impõe: o mundo que o por-
tuguês criou não pode mais infki-
enciar o presente e o futuro do Bra-
sil. Os brasileiros precisam esque-
cer as suas raízes ibéricas, e o me-
lhor modo de superá-las é conhecê-
las em toda a sua precariedade como
projeto social. Nossa anarquia vem
de lá, nossa desordem é traclicio-
nal. Não nos interessa mais ser Or-
g:inizaclos por ca u clilhos e ditado-
res. O modelo do poder patriarcal,
no qual predomina a autoridade ab-
soluta do pai sobre urna sociabili-
riade familiar/ afetiva, não devemos
Ler saudade dele. A família rural
colonial não deve continuar sendo
nosso modelo moral de poder. Pre-
cisaflios romper e superar fossas
raízes ibéricas.

No Brasil neoportuguês, a famí-
lia é mais forte do que o Estado e O

controla. A família forte é uni obs-
táculo à constituição cio Estado rn0
demo. Aqui, não hã separaçào et1
tre a esfera pública e a privada. No
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Fstado patrimonial neoportugues, a
gestão pública é assunto de inte-

esse 
privado das famílias. Os fun-

O riOS desse Estado exercem as

suas funções "pessoalmente": per-
seguem prornOVern premiam. 1)10-
queiam' O recrutamento dos servi-
dores depende da confiança pesso-
al, e não da competência e eficiên-
cia. Falta ao Estado brasileiro
eopOrtuges a organização impes-

soal e burocrática. A burocracia es-
tatal não é organizada para se obter
maior agilidade e eficiência, mas
para acolher e proteger familiares,
amigos e clientes. Ao invés de ser-
vir à agilidade e eficiência, a gi-
gantesca burocracia serve à lenti-
dão, à inoperatividade administrati-
va. A administração pública não se
interessa por questões objetivas,
pois está dominada por questões
privadas, afetivas. pessoais. A vida
familiar é um empecilho à vida so-
cial fundada em princípios abstra-
tos. A educação familiar cria
inadaptados a unia sociedade mo-
derna. Portanto, incapazes de dis-
tinguir o público do privado, os bra-
sileiros neoportugueses transformam
o Estado e os partidos políticos em
assuntos de chefes familiares.

No mundo social, circula um
mem cordial': hospitaleiro ou agres-
sivo, amigável ou hostil, generoso
ou mesquinho, amigo eterno ou ini-
migo terrível, dependendo de pe-
quenos detalhes da relação pesso-
al. Esse "tipo cordial" adequado ao
brasileiro neoportuguês, trata des-
conhecidos como se fossem irmãos,
primos, agregados e até escravos...
Seu comportamento social. objeti-
Vo, é afetivamente transbordante.
Subjetivo, O "homem cordial' quer
Ser íntimo, quer ser "amigo", flào

quer ficar sozinho. Ele tem horror a
distancias e, se elas existem, ele sim-
plesmente as imole. Por exemplo:
na expressão religiosa, torna-se ín-
tifliO de Cristo e dos santos; na rela-
ÇaO Com os superiores, torna-se logo
discípulo, seguidor, fiel... Ele rei-

'indica um superior "gente fina e
boa", 'simples e humilde', isto é,
próximo e pessoal. Esse 'homem
cordial" está longe de aceitar urna
ordem coletiva impessoal, legal. Ele
é individualista, indisciplinado. A

O passado não
se abole com um
golpe de ficção.
Não se muda só
porque se "quer

mudar".
A mudança é um

esforço,
um trabalho
penoso, uma
construção
difícil, tensa.

A tradição
resiste ao novo

personalidade cordial está pronta
para obedecer cegamente ao líder
carismático, à idéia sistemática.

Segundo 1 lolanda, o Brasil vive
urna lenta revolução: transita de urna
sociedade rural, regida por privilégi-
os. familiar, para uma sociedade ur-
bana, mais abstrata e legal. A nossa
revolução liquida o passado, adota o
ritmo urbano e propicia a emergên-
cia de camadas oprimidas da popula-
ção, únicas capazes de revitalizar a
sociedade e dar-lhe um novo sentido
político. Ela significará a ruptura com
as oligarquias rurais e o advento ele
novos sujeitos urbanos. Esse proces-
so revolucionário é lento e longo:
começou há muito e está longe de

tenninar. Suas principais datas: 1808.
1822, 1850 5 1870. 1888, 1889,
1930... A continuidade dos padrões
coloniais viu-se ameaçada pela pri-
meira vez com a vinda da Família
Real. Ali abria-se um novo horizonte
para o Brasil. As mudanças começa-
ram, entào .Acal ou-se o u fan ismo.
os elogios ao Brasil neoportuguês. A
realidade começou a ser a "dura e
triste realidade', que precisava ser
alterada, e não enaltecida. A aboli-
cão do tráfico, a imigraçào, o fim da
Guerra do Paraguai. a abolição da
escravidão e a República acentuaram
essa revolução lenta, sem episódios
notáveis. O centro da mudança são
as cidades. O sentido dessa revolu-
ÇàO: do aniquilamento elas raízes ibé-
ricas ele nossa cultura, da recusa da
herança portuguesa, para a inaugu-
ração de um estilo novo, 'america-
no', não ibérico, de vida social.

Entre 1850 e 1888. esse proces-
so se acentuou ern São Paulo, com
o surgimento de um novo cafeicul-
tor: morador da cidade, considera-
va a sua fazenda uma "empresa agrí-
cola", e não urna forma ele vida. O
surgimento desse novo sujeito com
seu empreendimento agrícola indus-
trial. que começou a substituir a mão-
de-obra escrava pelo imigrante li-
vre, acelerou um pouco a mudan-
ça. [Durante a República, a urbani-
zação progressiva fortaleceu novos
sujeitos sociais e silenciou os ho-
mens do Império. Mas o Estado Re-
publicano ainda tem mais ou me-
nos a mesma estrutura do Imperial.
apesar ele não possuir mais a rues-
rna base social. O Estado brasileiro
é uma estrutura distante da socie-
dade, e nele as mudanças sociais
repercutem com algum atraso. Além
disso, ele reprime toda expressão
espontânea. A vida política se se-
para da viela social, ou melhor, im-
põe-se à vida social sem admitir
contestação. A lei é urna abstração
- belos princípios importados que'
cabem mal na realidade brasileira.
A vida política oscila entre um "li-
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heralismo autoritário' e o "caudilhis-
mo". Holanda quer acelerar a "re-
volução brasileira" e se impacienta
com essa distância entre Estado e
sociedade e com o ritmo lento das
mudanças.

1-lolanda parece se definir, flOS
anos 30, como um democrata libe-
ral - ele defende a "felicidade para
O maior número' (ate cita o
militarista Bentham, P. 139). Para
ele, nosso mundo cordial, que p'-
fere, exclui, cria exceções, fere o
princípio jurídico da neutralidade
democrática. O ideal humanitário é
impessoal: "amor para o maior nu-
mero". Ele se revela, portanto, li-
beral-democrata, inspirando-se nas
burguesias revolucionarias francesa
e americana. Ele acredita nos valo-
res da cidadania. Ele quer para o
Brasil uma "constituição" que dê
estabilidade às relações sociais, que
as discipline e as organize de for-
ma universal, abstrata. racional, neu-
tra, impessoal. Entretanto, teses
corno "felicidade para o maior nú-
mero". "amor para o maior núme-
ro", "direitos civis para o maior nú-
mero", "estrutura social que integra
e não exclui", "mundo social sub-
metido a regras impessoais e uni-
versais" são também teses socialis-
tas, de um "socialismo democráti-
co", pioneiro em um mundo domi-
nado pelo modelo soviético
superautoritario. Em suas interven-
ções políticas concretas, ele assu-
miu posições "socialistas": candida-
to a vereador pelo Partido Socialis-
ta, em São Paulo, simpatizante do
Partido dos Trabalhadores.

Holanda é um "redescobridor do
Brasil". Para ele, urna intervenção
democrática na história pressupõe
o respeito pelos seus ritmos espe-
cíficos, exige urna reflexão sobre o
tempo que a constitui e a cadencia.
A idéia tem de ser a expressão de
UM lugar lustórico, de um mundo
social singular. 1'le procurará ade-
quar seu pensamento ao tempo his-
tórico brasileiro. Sua reflexão pre-

tende se referir ao Brasil, ao seu
passado e futuro, à sua realidade
vivida, às suas mudanças e pers-
pectivas. Em Raizes do Brasil, o
tema é o futuro democrático do Bra-
sil, que será uma novidade, uma
mudança substancial em relação ao
seu passado de racismo, exclusão e
autoritarismo. No tempo brasileiro,
ele enfatiza a "mudança", e não a
"continuidade, A sociedade não
está dominada pelo passado. pela
tradição, não está submetida a
determinismos de nenhuma espé-
cie e não está, portanto, condenada
a repeti-lo, a continua-lo.

Mas o passado m'lao se abole com
um golpe de ficção. Não se muda
so porque se "quer mudar". A mu-
dança é um esforço, um trabalho
penoso, uma construção difícil, ten-
sa. A tradição resiste ao novo - há
urna luta de vida ou morte entre os
homens do passado e os homens
do futuro. O ritmo da mudança bra-
sileira é lento, secular - desde as
rebeliões cio final cio século XVIII
até hoje - e ainda não se concluiu.
Sem eventos espetaculares, isto é.
sem acelerações bruscas. 1 lolanda
ora se impacienta, ora aceita este
ritmo; ora se exalta com as forç'as
retrógradas, ora se inclina à lógica
do tempo brasileiro. Embora fale de
"revolução brasileira", seu estilo é
ameno, brando. Não se percebe ódio
contra as classes dominantes, que.
apesar de seus defeitos e erros, "ain-
da possuem homens de bem" ( p.
13). Seu estilo não é "conciliador",
entretanto, pois ele quer de fato a
mudança. Mas, se possível, sem vi-
olência, sem crimes políticos, sem
queda no irracionalismo. As solu-
ções que ele entrevê são "racionais"
- sua intenção é aproximar mais a
população das elites, as idéias do
lugar brasileiro, o Estado da socie-
dade civil. Essa "aproximação", que
igualaria mais, que (ornaria a socie-
dade brasileira mais homogênea,
mais justa, mais integrada, será a
grande mudança revolucionária.

Raízes do Brasil é otimista, re-
nova a esperança no Brasil A li-
bertaç'ão da dominação luso-brasi,
leira tradicional, a reaproximaç'ào do
Estado com a sociedade, a criaç0
de novas lormas de convívio, com
nOVOS valores, o que é possível e
realizável, e na(-) urna utopia
inaicançável, abrem o horizonte do
Brasil à democracia. Olhando o Bra-
sil assim. "as cores voltam ao seu
perfil" A realidade luso-brasileira
foi e é uni horror, mas o Brasil não
está condenado a ser sempre conto
foi. Aliás, ele constata, a mudança
já esta ocorrendo. e há muito. Se
for melhor conhecida, poderá ser
mais bem produzida e acelerada. A
mudança em 1 lolancia se radicaliza
e se amplia, o horizonte brasileiro
se abre, e o seu (nosso) espinho se
enche de otimismo.	 .

Referências bibliográficas

VARNHAGEN. F. A. História Geral do
Brasil, 5 Tornos. Revisão e Notas de
Rodolfo Garcia. São Paulo: Melho-
ramentos, 7aed, 1962, (1?ed. 18531
1857).

CÂNDIDO, A. O Significado de Raízes
do Brasil. In: Holanda, S. B. Raízes
do Brasil. RJ: J. Olympio, 1976.

CARDOSO, F. H. "Livros que Inventa-
ram o Brasil". In: Novos Estudos, ri
37. São Paulo: CEBRAP, 1993.

HOLANDA, S. B. Raizes do Brasil. RJ:
J. Olympio, 172 ed, 1984. (1' ed.
1936).

IANNI, O. A Idéia de Brasil Moderno,
São Paulo: Brasiliense, 1994.

Sociologia da Sociologia. São
Paulo: Ática, 1989.

REIS, J. C. As Identidades do Brasil:
De Varnhagen a FHC. Rio de Janei-
ro: FGV, 1999 (2 ? edição).

VON MARTIUS, K. Ph. Como se deve
escrever a História do Brasil? In.
Jornal ou Revista Trimestral do
IHGB, flQ 24. JunJi 845.

.Frey Apoilônio.' um
Romance do Brasil, SP: Brasiliense,
1992.

54 REVISTA DC) LEGISLATIVO	 jan-abril/2(X



iiiI EM BUSCA DA CIDADANIA: 500 ANOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS

De fogueiras e cinzas
Para considerável parcela da população brasileira, a democracia significou o
aprofundamento da miséria, e os pobres que emergiram na cena política, a partir da
década de oitenta, são vistos pelos novos miseráveis como beneficiários de um pacto

o perigo é que uma civili>uçào global universalrnente correlata possa produzir
bárbaros em seu prõprio SCIC) por furar milhões de pessoas a condicoes que, a
despeito de todas as aparências. são as condições de selvageria.'

lJcnioai ,li('H(/(, 1)1 ;15 oj eu.. dQ fuI((l!I(1)'LÇOlO)

Hamilton Pereira
(Pedro Tierra)

Ex-secretário da Cultura do
Governo do Distrito Federal

irvo-me desta reflexão
de Hannah Arendt, es-
crita ainda na primeira
metade do século XX,
porque de algum modo

antecipa situações que passamos a
viver de maneira aguda e generali-
zada no mundo e particularmenie
no Brasil, nesses últimos anos. Ne-
nhum organismo de natureza políti-
ca, social, religiosa, civil ou militar
escapa à dilaceraçào em que se de-
bate a sociedade brasileira. O volu-
me, a qualidade e o ritmo das mu-
danças que ocorreram no Brasil nos
últimos 25 anos aprofundaram o abis-
mo que histoncamente separou ricos
e pobres e gestaram urna legião cada
vez maior de deserdados abaixo do
que se convencionou nomear linha
de pobreza. Tal processo ocorreu si-
multaneamente à derrota da ditadura
militar e aos avanços democráticos
que conquistamos. Em urna palavra,
para considerável parcela da popu-
lação brasileira a democracia signifi-
cou o aprofundamento da miséria.

As profundas modificações deri-
vadas da terceira revolução indus-

trial, com a introdução, expansão e
domínio da informática, automação,
etc, alteraram substancialmente o
processo ele produção social e
redefiniram o lugar - e a importân-
cia de cada segmento - das classes
trabalhadoras nas lutas sociais. As
políticas adotadas pelas elites, revi-
goradas depois do susto eleitoral de
1989 e o tropeço do curto período
Colior, a despeito de todos os eufe-
mismos que em geral se utilizam
para defini-Ias, não escondem sua
face criminosa. Para efeito deste
diálogo, importa iluminar os objeti-
vos que fixaram: viabilizar a ofen-
siva neoliberal e liquidar a presen-
ça do Estado brasileiro na econo-
mia, retirando do seu controle as
grandes empresas dos setores de
telecomunicações, elétrico, siderúr-
gico, mineral, ele, que, a rigor : eram
instrumentos estratégicos de gover-
no e condição para tornar possível
um projeto nacional; quebrar a es-
pinha dorsal dos sindicatos e neu-
tralizar sua capacidade de opor al-
guma resistência ao novo padrão de
acumulação capitalista; produzir a
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erosão dos valores culturais de so-
lidariedade, partilha e pleno desen-
volvimento das potencialidades lui-
manas, cultivados pelas classes tra-
balhadores ao longo dos últimos 10
anos, e substitui-los pela prevalência
do individualismo, do lucro, da espe-
culação e do consumo como valores
absolutos: e. assim, reduzir a peque-
na parcela de brasileiros enquadrável
na categoria de cidadãos à mera con-
dição de consurrndores.

A miséria econômica de milhões
fatalmente incide sobre os movimen-
tos sociais, sobre o Conjunto da So-

ciedade politica. sobre os valores
culturais, sobre a ética que antes
regulava as relações da sociedade.
Com ela agrava-se o processo ele
exclusão social - como aludi acima
-. amplia-se sobretudo a distância
que separa os Pobres dos miseráveis.
Os pobres, que, pela ação organiza-
da por meio de sindicatos, associa-
ções comunitanas, partidos, emergi-
ram na cena política, conquistando,
como classe, a partir da década de
0, importantes espaços institucionais,

são Vistos pelos novos miseráveis
como I)('ndiciáriOs de um pacto so-
cial que os marginaliza e os oprime.
Não podem reconhecê-los, portanto.
corno porta-vozes de suas demandas.
todas elas urgentes. Tornam-se, es-
ses novos excluídos, por este cami-
nho, presa fácil da sedução do dis-
curso das elites, que OS têm utilizado
corno força eleitoral para derrotar a
esquerda.

É indispensável para os setores
organizados das classes trabalhado-
ras - para a esquerda brasileira -
enfrentar, em termos de ação poli-
tico-cultural, este desafio: que mo-
vimento deve ser produzido para
atrair a multidão de miseráveis e
retirá-la do controle das elites? A
simples sucessão dos processos elei-
torais, mesmo com vitórias impor-
tantes, não tem respondido satisfa-
toriamente. O exercício de manda-
tos "populares" seja no Parlamento
ou nos Executivos, tampouco. Quan-

do me refiro à ação político-cultu-
ral. quero produzir uma reflexão que
remeta a esquerda não apenas ao
debate intelectual indispensável das
novas utopias; da conversão delas
num programa capaz de empolgar

A esquerda brasileira
quer a transformação

do país ou quer
simplesmente incluir-

se na ordem?
Democratizar o país,

torná-lo um país
justo com seus

filhos?
É possível alcançar

esses objetivos
repetindo os mesmos
métodos dos partidos

conservadores?

não apenas o numero - aliás, cada
vez menor - ele trabalhadores com
sua carteira assinada, mas o conjun-
to das classes trabalhadoras e, mais
além, outras classes e segmentos da
sociedade que dela se aproximem:
da tradução) deste programa em pro-
jetos de governo para o curto pra-
zo. Quero mais que isso: o debate
cru dos valores. Para que
estamos disputando a condução dos
destinos do Brasil? A questão é: :1

esquerda brasileira quer efetivamen-
te a transformação do País? Ou quer
simplesmente incluir-se na ordem?
Democratizar o País, desenvolvê-lo
de maneira sustentavel, torná-lo um
país justo com seus filhos? Se é isso

que deseja a esquerda brasileira,
outra pergunta a responder: é
sivel alcançar esses objetivos repe.
tindo os mesmos métodos (los Par.
tidos consen'adores?

11,1 um fato irrecusável diante
nos: instalou-se uma crise de legiti-
midade. tanto nos partidos como
movimentos sociais. 1 laverá exceçôe,
por certo. Para confinnar a regra. Não
se trata apenas de uma crise de nat'j.
reza filosófica, mas de um prohleni
Pratico: desprovido )5 de legitimidade

movanentos sociais e os partidos
perdem a capacidade de convoca.
cão, dc mobilização e, portanto, de
intervir de modo eleito na.s dispu
da sociedade. Seni cair na tentação
da nostalgia, é útil lembrar: os movi-
incritos que ('mergiram há 20 anos e
os partidos que lhes deram expres-'
são institucional foram lançados com
pr( idigiosa energia para o coração da
dinâmica política do País. Era o grito
organizado dos excluídos de então.
Antes deles, aquele grito nào encon-
trava traduçào no idioma exercitado
nos estreitos espaços institucionais
vigentes durante o regime militar.
Recordemos a primeira greve dos
operários da construção civil, em
Brasília. Os trabalhadores não
verbalizavam nenhuma palavra-de-
ordem. Os pedreiros baixavam dos
andaimes e faziam seu arrastào, pa-,
ralisando uma obra após outra. Eles
urravain como animais. Era o grito
que expressava a alegria absoluta de
rebelar-se contra a exploração que
lhes havia saqueado tudo, até a pala-
vra. Recordemos Guariba, interior de
São Paulo. Era a fúria dos bóias-frias
em estado bruto e o fogo nos canavi'
ais. E o ministro do Trabalho, atônito,
suplicando por um interlocutor. Inici-
almente não havia sequer uma pauta
de reivindicações, imaginem um
interlocutor... Almir Pazianotto, a cer-
ta altura do conflito, expressou assifl1
seu desalento: "Prefiro mil vezes I1C

gociar com 0)5 metalúrgicos do AI3C-
Pelo menos têm um objetiVO
identificável".
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Essa aparência [X)dC LOfl(l1.l7.iI a
ilu são de que OS pedreiros de
Brasília ou os bóias-frias de Guariba
eram mais radicais que os

talUi'gicOs de São) Bernardo nos
seus objetivos. Na verdade, não se
trata aqui de quantidade. de maior
OU menor radicalidade. mas do lu-
gar a partir (10 qual se trava a luta.
Os dois primeiros estavam fora do
horizonte concebí vel pela ditadura.
no plano da política, e na periferia
dos interesses cio capital. no plano
econômico . Sequer se encontravam
entre os trabalhadores formais.

Os operários do ABC representa
vam um impulso mais profundo. Po-
larizavam a insatisfação de vastos se-
tores da sociedade e estavam planta-
dos no setor de ponta cia economia.
Articulavam suas reivindicações es-
pecíficas, trazend consigo todo o
acúmulo da classe operaria brasileira
que os antecedeu, com os anseios
políticos de outras camadas sociais
traduzidos nas bandeiras, aliás modes-
tas, da reposição salarial, da liberda-
de de organizaçào sindical e política,
do direito de greve, etc. Aqui reside.
em grande medida - na generosida-
de do projeto -: a capacidade que os
metalúrgicos do ABC demonstram
para desempenhar por quase uma
década o papel de porta-vozes de
consideráveis parcelas da sociedade
brasileira, legitimados p' sua
combatividade e pelos métodos no-
VOS que introduziam nas lutas soci-
ais, trabalhando com inteligência e
sensibilidade as condições do mo-
mento -, leia-se: a ditadura em pro-
cesso de desgaste, isolando-se dos
segmentos que lhe ofereciam susten-
tação; as modificações na cena inter-
nacional, produzidas pela política
exterior norteimeric'mn' uma fina
Smtoflja com OS interesses imediatos
- melhores condiçoes materiais de
Vida e legítimas aspirações políticas

daS Camadas populares.
Na medida em que as políticas

fleol iberais produziram o
aprofundamento do abismo entre a

economia formal e a mnf )rmal. en-
tre os trabalhadores de urna e de
outra, entre os que sobrevivem ain-
da que precariamente num posto de
trabalho e os que amargam o de-
semprego, entre os representantes

Quando o MST
derruba uma cerca,

outras se levantarão:
as cercas da polícia

ou das milícias
privadas, as cercas

do Judiciário, as
cercas dos meios de

comunicação de
massa, as cercas de
uma política agrária e

agrícola que
expropria e expulsa

da terra

e os represent:id s. entre os clei -
11 e os eleitos, os movimentos so-
cais e os partidos dc esquerda pas-
sam a ser acuados pela esfinge do
Estado brasileiro, assentada sobre os
alicerces da exclusão social.

Esta esfinge. ao longo de 500
anos, tem demonstrado uma assom-
brosa capacidade para destruir a san-
gue e fogo, ou para digerir irnper-
ceptivelmente as mais autênticas e
autônomas formas de organização
social e política dos excluídos. Não
importam as origens ou o setor social
de onde tenham partido. Assim foi
com Palmares, no final do século
XVII, com a Inconfidência, no sécu-
lo XVIII, com  Cabanagem. no Pará,

na primeira metade do século XIX.
com Canudos, no amanhecer cia pri-
meira República, com o Contestado.
em PT12, ou com as pequenas rebe-
liões camponesas do último quarto
do século: assim tem sido com todas
as tentativas dos partidos populares
que puseram os pés na
institoicionalidade e fizeram da per-
manência nela seu maior objetivo.

A energia que impulsionou os
movimentos Sociais dos anos Ti) e
() para o centro (ia cena política

brasileira vem da muarc'mn. Dos ex-
cluídos. Daquele setor cia socieda-
(ii' que chamamos classes trabalha-
doras. E com os olhos postos nelas
que movimentos e partidos pode-
rão escapar cio deslumbramento e
da seduçào cia esfinge. A adoção
do discurso (e cia política) das cli-
res como passaporte para a
modernidade não os conduzira a
outro lugar senão ao de sócio su-
halterno do sistema de privilégios
e exclusões que julgam combatei'.

Um testemunho e uma
reflexão

Quando um homem, urna inu-
lEer, um grupo de homens e mu-
lucres, milhares de homens e mci-
lucres e crianças, naquelas horas de
sombras indefiníveis. quando já mio
di.stinguimos se :uncla e noite ou se
já é madrugada, concentram toda a
forca dos exclu ftk s cal suas mãos,
loi(1:i a força desse primitivo impul-
S() de justiça que rios alimenta o
coração. toda a força cio sonho em
suas màos. toda a força de sua clas-
se em suas maus, o alicate morde 0)

fio e o arame estala como a corda
de um violino, e a cerca vem abai-
xo: eles dão adeus à inocência.

Quando o Movimento dos Sem-
Terra derruba uma cerca, não cai
c( mi ela o Estado brasileiro. Depois
dessas cercas se levantarão outras:
as cercas da polícia ou das milícias
privadas, a exemplo do) que vera
ocorrendo nos últimos meses no
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Paraní, as cercas cio iudiciirio, as
cercas dos meios de comunicação
de massa, as cercas de uma politica
agrária e agrícola que expropria e
expulsa cia terra uma quantidade
maior de famílias cio que aquelas
que é capaz de assentar. O Estado
brasileiro reage punindo cm cada
passo a ousadia dos excluídos por
assaltarem o espaço físico da pi-()-
priedade, para converterem-se, as-
sim, em cidadãos. Neste país a con-
dição ria cidadania é a proprieda-
de. E olhe lá! QuenI não tem po -
priedade - e muita! - não pode ser
cidadão. Desta forma, cio momento
ria ocupação, em que o assalto ao
sagrado se consuma, até o impro-
vável ato cia conquista formal do ti-
tulo, o aparato do Estado privatizadok
pelos latifundiários, ou simplesmen-
te paralisado pela burocracia, m in-
ta um minucioso calvário. destina-
do a derrotar o impulso original cia
desobediência. Aqueles que alcan-
çaram o objetivo de converter a ocu-
pação num assentamento de Relr-
ma Agrária saberão que o ato de
organizar-se para ocupar a terra terá
sido o mais simples e o menos pc-
fl05() de toda a trajetória.

Quero demorar-me um momen-
to para considerar a ação do Poder
Judiciário, essa antes desconhecida
modalidade de sem-teto, que nos
últimos dias recebeu dos cofres pú-
blicos o generoso auxílio-moradia
de RS 3.000, no momento mesmo
em que o governo Ei 1C O{)O(' oI)-
táculos ao esforço da sociedade para
aproximarmos o salário mínimo bra-
sileiro daquele que é pago aos tra-
balhadores paraguaios... alegando
que ainda não avaliou as diiInens)es
do impacto dessa temeridade sobre
as contas da previdência social. Pou-
cas serão as instituições políticas
brasileiras - haverá alguma? - tão
indiferentes ao que ocorre na vida
dos seus patrícios, do cidadão co-
mum, pagador de impostos, ao que
ele pensa. ao que ele deseja. Sirvo-
me do julgamento cio massacre de

Eldorado dos Carajás, ocorrido í,'jn
17 de abril de 1907.

Dois anos consumidos em acõe
protelatórias, o processo levou a jul-
gamento os principais responsáveis.
os comandantes cia chacina. E absol-

Há, contudo, uma
armadilha montada

no caminho do
MST: seu próprio

crescimento como
ator das lutas

sociais e políticas
no campo, num

país
predominantemente

urbano, e suas
relações com os

partidos de
esquerda

veu-os. Um Inês depois cio massacre
que resultou flO assassinato de 19
sem-terra, visitei a região. para con-
versar com os sobreviventes. Reco-
lho aqui dois testemunhos eloqüen -
tes. Um é cia viúva de João Rodrigues,
morto na chacina: ". ..prisão mesmo,
moço, é se) para os que morreram.
Para os que já se foram pra debaixo
da terra. Soldado mesmo) não vai pre-
so. Eles não prendem eles." Outro,
de um respeitável intelectual brasi-
leiro. Antônio Houaiss: .. ... O Brasil é
um país de concentração de renda e
riqueza. E um país de concentração
de terra desde sempre. E é um país
de violência desde sempre. Violên-
cia tão espontânea, natural, que não

é violC'ncia. E um direito. Quando
você exerce a violência na plefiit
de da sua consciência, você está ex
cendo o seu direito, porque o outro
é que parece violento por não oF.
decer."

A palavra da viúva de J°0
Rocirigues é a constatação realista
quem da vida só colheu brutalidade
t ma lavoura de "nàos". Lúcida, por.
que irremeciíavelmente presa 'à vi
circunscrita aos limites do anime far.
pado que a cerca. Prefigurou com
precisão o resultado cio julgamento
de Belém. De fato, "eles não pren-
dem eles .. . .'\ elaboração cio mestre
1 Iouaiss nos desvenda com limpidez
() processo, seus fundamentos, Sua
lógica de cinco séculos. Ambos se
compõem para nos auxiliar a com-
preender o metabolismo deste po-
der paralítico, inciift'rente às tragédi-
as da sociedade a que deveria servir.
Não ocorre ao Judiciário brasileiro que
ele deveria servir à sociedade. Ele
foi instituído para servir à proprieda-
de como um sacramento.

Quando a percepção da socie-
dade sobre a miséria de um poder
c'onst ii u ido alcança um espectro táo
amplo, que vai do olhar de urna
camponesa analfabeta cio sul do Pari
à refinada análise de um intelectual
como Antonio 1 iouaiss, não impor-
tam 05 IfleiOs, métodos e máscaras
que utilize para manter-se, este é
um poder moribundo. Devorado
pelo câncer da ilegitimidade.

Fogueiras acesas

() Movimento rios Sem-Terra
anuncia, para os próximos fflescS,
500 ocupações. Haverá fogueiras alu-
miando a noite depois dos muros dos
condomínios nas cidades, depois das
cercas dos latifúndios. Corno um si-
nal de assédio. A sociedade brasile i

-ra vai imperceptivelmente sendo si-
tiada pela legião dos desernpregacios,
dos deserdados da terra, dos famin-
tos, de todos aqueles que ela diaria-
mente empurra para ira dos sCLIS
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muros Daí derivam duas vertentes:
o cdrn organizado, que à sua ma-
neira procura inicialmente intervir no
processo 1X)liticO, conquistando espa-
ços aqui e ali, para depois substituir-

às instituições: e OS movimentos
sociais, que buscam pela niobilização,
organização e educação dos exclui-
dos encontrar o canllnlk) para tradu-
zir ciii ação política suas demandas.
Não é objetivo deste texto debater a
ação do crime organizado dentro do
processo político brasileiro, embora
seja evidente a necessidade de os
setores populares discutirem a
rimina1izaçào da política no Pais.

Basta analisar brevemente a ação cki
CPI do Narcotráfico no ano dc 1999
e suas repercussões.

Os movimentos sociais, golpea-
dos pela dispersão e pelo medo do
desemprego, fixaram dois signos para
fazer-se entender: as ocu paçoes e as
marchas. Ambos partiram cl:i exptl'i-
ência do Movunento dos Seni-Terra,
precisamente porque, sendo iniciati-
vas concretas e específicas, não sào
exclusivas. Falam para um universo
mais amplo: coiixvein. Muitas des-
sas ocupações serão reprimidas pela
força e dispersadas por ordem do juiz
ou simplesmente pela vontade do 1h-
zendejrç. Os militantes do MST sa-
bem disso. Mas, ainda que sej:i as-
sim, desejam com seu gesto dizer :1

todos nós: se é verdade que, quando
derrubam uma cerca, nao cai com ela
a solidez do Estado brasileiro, é ver-
dade também que, cada vez que
Caem cercas, a sociedade é obrigada
a olhar-se e a discutir o tamanho das
desigualdades, o tamanho da opulên-
cia e da miséria, o tamanho da fartu-
ra e (Ia fome.

() MST tem sido esse sinal de
contradição que nos lança, a cada
mobiliz:içào que realiza, o desafio
de enfrentar com radicalidade um
panorama de injustiças radicais. l;
necessário para que a esquerda cum-
pra seu papel, nessa sociedade cri-
tfliflosamente desigual, abrir-se no-
vamente ao inconformismo para ali-

mentar-se da radicaliclade que foi
sua pia de batismo. Sob pena de
reduzir-se à condiçào de cúmplice
cio pacto político que exclui a mai-
oria do nosso povo. O MST tem
acendido suas fogueiras, como si-
nais demarcando caminhos. É vali-
oso o esforço, em tempos corno
esses, entre o cinza e a completa
escundao.

Iludindo :i condenação que a
História tem imposto ao ,, movimen-
tos sociais de trabalhadores do cam-
po, neste continente, o MS'I deu o
passo seguinte à conquista da terra,
num quadro de crescentes adversi-
dades: não se operou nenhuma rup-
tura, e consolidou-se um novo pac-
to das elites, expresso no programa
neoliberal de Fl-IC. Posto diante de
uifl:i forte ofensiva conservadora,
soube o .\IS'l' encontrar caminhos
alternativos para resolver o proble-
ina d:i produção. recriando a pe-
quena propriedade familiar nas ocu-
pações ou nos assentamentos: as
cooperativas, as :rssociações. Tem
encontrado formas para reinventar
as políticas de combate à pobreza,
à fome. à miséria, ao ok'semprego,
com eficácia. Porque desmascara as
políticas compensatórias - tipo Co-
munidade Solidária - ao expor seu
caráter de políticas de controle so-
cial, de prodriça social do confor-
misrflo, e indica um caminho que
pode levar à ponte entre os movi-
mentos sociais organizados e os in-
teresses imediatos das maiorias ex-
cluídas da Nação. Há. contudo, uma
armadilha montada no caminho do
MST: seu próprio crescimento como
ator das lutas sociais e políticas no
campo, num país 1r'ecloiiiini:mntenen-
te urbano, e suas relações com os
partidos de esquerda.

Estamos diante de uma situação
nova, não só para a experiência bra-
sileira, mas para todo o continente.
O MST se consolidou ri:! década de
90 contra a maré de pulverização
das demais lutas de massa no Bra-
sil. Torn ai-se um movimento naci-

onal a partir da decidida opca ) pe-
las lutas de massas, à custa de imen-
so,, sacrificios, enquanto crescia pa-
ralelamente, por  de ntro da
institucionalidade, o Partido dos Tra-
balhadores. expressào política das
lutas sociais na década anterior. Pela
formação história de um e de outro,
não foram caminhos conflitantes;
pelo contrário, resguardadas a au-
tonomia e :1 independência de par-
te a parte, houve solidariedade e
colaboração qL1asC
Onde se esconde a armadilha? Nas
respostas que o Partido dos Traba-
lhadores e o Movimento dos Traba-
lhadores Sern-Terra vierem a encon-
trar para a crise que a 1 história de
cada um engendrou: a sedução da
institucionalidade, o conformismo e
a acomodaçao aos limites fixados
pela ordem. para o primeiro: o', para

segundo, a miragem de conver-
ter-se numa alternativa de natureza
partidária, neste país de perfil es-
magadoramente urbano, inserido nas
inovações tecnológicas (Ia agricul-
tura do século XXI. Ambos arras-
tam atrás de si seus fantasmas: o
P1', a história dos partidos 1 perários
europeus em suas diferentes edi-
ções: a Social Democracia e a III
1 nrernaca )nal: O MST, :i atormenta-
da irajetóri:i ([(>,,; movimentos cam-
poneses do continente. Da Revolu-
ção Mexicana, no começo do sécu-
lo). aos 6omunci'os do Peru, às Li-

gas Camponesas aqui entre nós.
Que respostas darão a esses di-

lerrias decisivos? Não me pergun-
tem. "Não) sei de respostas. que só
sei de perguntas e silencios e es-
peras. Não sei de certezas, que sou
poeta de miúdas sabedorias..." Mas
gosto (10 brilho das fogueiras. Que
fatalidade - para recolher as pala-
vras de 1 lannah Arendt que me gui-
aram nesta reflexão - nos impõem
a condição de bárbaros e a selva-
geria com que a sociedade brasilei-
ra trata os trabalhadores que foram
feridos pelo delírio) de conquistar a
condição de cidadãos?
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Movimentos, sociais e cidadania
Depois da efervescência das décadas de 70 e 80, os movimentos sociais passam por
um grande refluxo, e os mais expressivos hoje são aqueles que teimam em acredita,
que a esperança e a resistência são bases de construção do futuro e das utopias

Ludflia de Almeida
Neves

Professora de História e de
Mestrado em Ciências Sociais

da PUC/MG

ara analisar os movimen-
tos Sociais na República
brasileira, por ocasião
OO amos da chegada

dos portugueses a terra
do Brasil, farei primeiramente um
diagnóstico de sua atuação na con-
juntura atual. para depois. conceituá-
los. Em seguida, apresentarei um
breve histórico de sua repercussão
nas diferentes conjunturas da histo-
ria republicana, concluindo com uma
avaliação sobre as perspectivas e o
futuro de sua organização e impac-
to na vida nacional.

Os movimentos sociais que ocor-
reram no final da década de setenta
e início da década de oitenta passa-
ram por um refluxo muito grande.
1 loje temos alguns movimentos so-
ciais significativos, importantes, mas
isolados. Podemos ate dizer que os
movimentos sociais murcharam em
relação à sua efervescência nas dé-
cadas de setenta e oitenta. Na reali-
dade, 0s movimentos sociais mais
expressivos que se fazern presen-
tes na atual conjuntura são decor-
rentes da resistência de alguns seg-
mentos da população brasileira que
teimam em acreditar que a espe-

rança e a resistência sao bases de
construção do futuro e também das
utopias, que constroem a história e,
portanto, iluminam o próprio futuro.

Estou me referindo a algumas
organizações não-governamentais e
ao Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, que aparecem
como paradigmas do que é possí-
vel, ou seja, a sociedade civil brasi-
leira ainda pode e deve organizar'
se. A marca definitiva da atual con-
juntura é a de um grande refluxo e
perplexidade dos movimentos sO

ciais. Sabemos que, no mundo ofi-
cial, em nível institucional tem pre-
dominado uma via opaca, extrema-
mente tecnocratica, de uni libera-
lismo distorcido. denominado
neoliberalismo. Porque o liberalis-
mo, nos seus primórdios, nos sécu-
los VXII e XVIII, foi revolucioná-
rio, pois se traduziu em um moVi'
mento político, que representaVa
uma corrente de pensamento, que
objetivava a transformação da ordefll
autoritaria e centralizadora das aio'
narquias absolutistas na Europa Oc i

-dental. Monarquias nas quais oPO-
der executivo era hipertrofiado.

Posteriormente, o liberalismo foi
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e adquirindo umse transforni,
carjt mais conservador, predomi-
nantemente individualista e compe-

Hoje. mais do que individua-
lista o liberalismo e quase impes-
oal. Sabemos que o mundo passa

por uma crise de valores muito gran-
de. espantosa. A sociedade é bom-
bardeada por uma propaganda em
massa, que induz crianças e jovens
a uma solidariedade precária e que
apregoa um Consumismo
avassalador. Todavia, como se sabe,
a realidade concreta corre cm dire-
ção oposta ao desejo inculcado pela
propaganda. Poucos têm acesso ao
consumo que lhes é apresentado
como sinônimo dc-' realização e fe-
licidade. Em decorrência, um senti-
mento concreto de frustração aco-
mete a imensa maioria da popula-
ção brasileira, a quem de fato é ne-
gado o acesso aos bens minimamen-
te necessários a uma decente quali-
dade de vida.

Além disso, há uma grande des-
valorizaçào do que é público. No
Brasil predomina uma concepção
pouco valorativa da respiihlica. Con-
tudo, tudo o que se refere à ordem
pública deveria ser respeitado e
valorizado, pois se destina à popu-
lação e à nação. Deveria, portanto,
ser reconhecido, corno o faziam os
gregos, corno elemento essencial da
cidadania. No entanto. em nosso pais
predomina uma desvalorização sis-
temática do que se pode definir
como ação coletiva de cidadania.

Na conjuntura atual o Brasil tam-
bém está afetado por urna crise ge-
neralizada: d eseni prego,
aprofunciamento da miséria - não é
nem da pobreza -, aumento
marcante da histórica e estrutural
desigualdade social do País, cresci-
mento avassalador da violência.
Como ficam os movimentos sociais
nesse Contexto que nos parece tão
tenebroso, tão sem perspectiva'

Os movimentos Sociais têm uma
definição muito ampla. Referem-se
a tudo o que não é institucional, ou

seja, pertencem à esfera da cidada-
nia e da sociedade civil. Precisam,
todavia, de relacionar-se com os
poderes instituídos, porque a soci-
edade civil, em sua dinâmica de
reivindicação e de busca de cons-

O liberalismo, nos
seus primórdios, foi
revolucionário, pois

objetivava a
transformação da
ordem autoritária e

centralizadora.
Posteriormente, foi
se transformando e

adquirindo um
caráter mais
conservador,

individualista e
competitivo

trucão de unia sociedade mais jus-
ta, precisa dialogar com os poderes
do Estado, com os partidos políti-
cos. etc.

Na verdade, i aspiração a um
poder civil e cidadão é o que acio-
na (>5 movi nentos sociais, que se
constituem em terreno fértil para o
q' Claude l.efort denomina "inven-
Cão cleniocratica'. Eles podem ser
organizados e espontâneos. como
Hamilton Pereira exemplificava há
pouco: movimentos de greve. Mas
muitas vezes, apesar de sua origem
espontânea e não vinculados a par-
tidos políticos ou a governos, sao
por eles apropriados, na tentativa
de transforma-los em instrumentos

de seus interesses específicos. A
esse tipo de investida há que se
resistir, para que a dimensão de au-
tonomia, tão necessária à realização
da cidadania, fique preservada.

E como os movimentos sociais
são afeitos à dimensão da cidada-
nia. referem-se também aos chama-
dos direitos da humanidade, que sao
os mais variados. Recorrendo a
N )rherto Bohhio, pensador italiano
do final deste milênio, e a Marshall,
reconhecido cientista político de
meados do século XX. podemos
classificar os direitos da cidadania
('Iii: civis, políticos e sociais. Osdi-
reitos civis referem-se ao direito à
vida e à liberdade, ressaltando tam-
bém o direito de oportunidades. Os
políticos tratam da livre expressão
de pensamento, do direito de orga-
nização partidária e de associações
comunitárias e sociais, do direito de
votar e ser votado e da possibilida-
de de eletivo acesso às instâncias
do poder institucional através cio
voto. Sabemos, no entanto, que atu-
almente no Brasil ocorrem eleiç.s
rotineiras para diversos cargos, mas
o acesso à concorrência aos mes-
aios ainda é extremamente restrito.

Se olharmos. por exemplo,
composições das casas parlamenta-
res brasileiras, desde as câmaras do.-
vereadores até os pode re
legislativos estaduais e ft'deral, po-
demos constatar que há uma
dominância masculina, branca e dc'
estratos sociais mais abastados. O
texto legal garante direitos políti-
cos a todos, mas sua aplicação ain-
da é bastante limitada.

Podemos também falar dos di-
reitos sociais, que são bastante
abrangentes no seu elenco: direito
à saúcie, à alimentação, à educação.
ao lazer, à habitação, ao emprego.
à terra. Todavia, na realidade brasi-
leira, tais direitos jamais chegaram
a alcançar uma aplicabilidade ade-
quada. ( ) Brasil caracteriza-se por
ser um país de tradiçoã autoritária.
que sempre limitou a expansão e a
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consolidação desses direitos. To-
davia, caracteriza-se também por
ter uma história marcada por
aguerridas lutas sociais. Desde as
ocorridas na época colonial - mo-
tins e movimentos que buscavam
a independência do País - e que
se confundiam com lutas sociais
pelo fim da escravidão, até as do
período imperial, dentre as quais
se destacaram a campanha
abolicionista e a organização dc
quilombos, e finalmente as do
período republicano (Cana dos
movimento sindical na República
Velha, lutas dos anarquistas, Con-
testado. Coluna Prestes, Ligas Cam-
ponesas, rnoVifllcflro sindical às
vésperas de 1964, lutas operarias
do ABC na década de setenta,
movimentos de bairros. Comuni-
dades Eclesiais de Base, Movimen-
to elo Trabalhadores Sem-Terra...).

,

Mas, como afirmou Ilamilton
Pereira, o Brasil sempre foi um
país marcado, muito virulentamen-
te, pela violência das elites, que
nunca se dispuseram a comparti-
lha r o espaço da vida pública e
da vida política com a população
mais pobre, com aqueles não ori-
ginários das elites intelectuais e
econômicas da população. Esse
pais, de tradição auto)ritaria, recu-
sa sistematicamente o
republicanismo. Para nós, brasilei-
ros, a democracia continua sendo
um enigma histórico: é uma uto-
pia. Ternos alguns institutos da de-
mocracia com plena vigência, mas
a democracia mais abrangente e
plena, que supõe sociedade civil
atuante, organizada e influente
frente aos poderes públicos, ain-
da é uma utopia a ser alcançada.
Na República Velha a questão so-

cial foi tratada conio um caso de
polícia, na década de trinta os di-
reitos sociais foram ampliados
mas, em compensação, os direi.
tos políticos e civis foram pratica,
mente eliminados.

Um momento de nossa Repú
blica em que mais a democracia
cresceu, floresceu e em que a so-
ciedade civil se organizou foi o
período que compreendeu os anos
dc 19't a l%i. Mais exatamente
no final dos anos cinqüenta e no
início dos an( )5 sessenta havia urna
efervescência e urna euforia
participativa dos movimentos so-
ciais nunca antes presenciadas na
história brasileira. Dentre eles des-
tacavam-se as Ligas Camponesas.
as organizações nacionalistas da
sociedade civil e o movimento
sindical, empunhando bandeiras
de reformas de base e de nacio-
nalização da economia. No entan-
to, tudo isso foi decepado por um
golpe de foice, na implantação do
regime autoritário em 1964. Cos-
turno conceituar o golpe de 1964
como 'golpe preventivo'. Isto
porque, na medida cm que os
movimentos sociais cresciam e a
sociedade civil ganhava autono-
mia, segmentos das elites clirigen-
tes entenderam que era necessá-
rio restringir essa participação.
Como conseqüência tivemos uni
período de autoritarismo que per-
durou por cerca de vinte anos con-
secutivos. Essa conjuntura na qual
os movimentos sociais foram si-
lenciados só começou a ser supe-
rada a partir dos anos setenta, coO'
a emergência de novos movimcfl
tos sociais. As greves do ABC. iTiO

vimentos de trabalhadores na edu-
cação, movimentos de bóias frias.
movimento) feminino pela anistia.
todos marcaram o final da década
de setenta e o início da década
de oitenta. Seus articuladores e
participantes podem ser identi fi

-cados como novos atores e sije
tos históricos que se lucram pre
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sentes mi conjuntura de luta pela
do País. Apre-

senta m dois tipos de reivindica-
,O: retorno a democracia e mai-
or justiça social.

Esses movimentos tiveram pre-
sença marcante na Assembléia Na-
cional Constituinte. Na década de
oitenta foi redigida e promulgaria
urna neva Constituição para o Bra
sil. Durante os trabalhos constituin-
tes ocorreu uma significativa parti -
cipaçaO popular: foram apresenta-
das 122 emendas populares, com
12 milhões de assinaturas A nova
onstituiçào, denominada de' "Cons-

tituição Cidadã' - apesar de hoje
muito criticada pelo atual governo
federal -, representou um efetivo
avanço do ponto de vista dos direi-
tos civis e políticos, mas principal-
mente dos direitos sociais. Seu tex-
to, por exemplo, inclui princípios
relativos ao direito à saúde, à edu-
cação, à previdência social, além de
incluir novos direitos para as mu-
lheres e de reconhecer o pluralismo
étnico peculiar à população brasi-
leira.

Todavia, apesar de todos
ços, um capítulo da Constituição de
1988 que cio ponto de vista dos
movimentos sociais ficou muito pre-
judicado foi o referente à questac)
da terra. Isso ocorreu em decorrên-
cia da atuação de um outro tipo de
movimento social, organizado no
terreno oposto aos dos chamados
movimentos progressistas: trata-se
da União Democrática Ruralista
(UDR, que atuou de forma organi-
zada, para garantir que a tradição
latifundiária brasileira fosse preser-
vada, evitando assim que o texto
Constitucional contemplasse princí-
Pios afirmativos de urna maior de-
rnocratização ±i propriedade cia ter-
ra rio Brasil.

Mas, após a prormiulgação da Cons-
Utulçao de 1988, que no seu conjun-
to incorporou eletivas conquistas no

"flPO dos direitos da cidadania, os
movimentos sociais, paradoxalinen-

te. encolheram. O principio clemiu -
cratico revelado no texto constitucio-
nal não se universalizou, pois muitos
dos direitos nela inseridos como prin-
CiJl()S flào chegarani sequer a serem
regulamentados.

O Brasil
caracteriza-se por

ser um país de
tradição autoritária,
que sempre limitou

a expansão e
consolidação dos
direitos. Todavia,

caracteriza-se
também por ter

uma história
marcada por

aguerridas lutas
sociais

A retração dos rnovu'nentos so-
cia is ocorreu prin cipalniente após
a eleição presidencial de 1989, que
se ti'anslormi u num engodo de de-
mocraci, dirigida pela mídia. Des-
de então, os movimentos sociais têm
passado por um período (le reflu-
xo. Seu encolhimento está também
prol unclamente influenciado pela
onda mundial neoliberal, que valo-
riza e constrói urna sociedade mdi-
viclualista, atomizada, fragmentada
e pouco solidária. Também a crise
cio socialismo veio amortecer a for-
ça participativa desses nu vimentos
sociais. O socialismo, que sempre
funcionou como antídoto à selva-
geria do capitalismo, nau só per-

deu força, como icleoli )gia. mas tam-
hém como poder organizado em
diferentes países do mundo.

() Brasil de hoje está plenamen-
te integrado a um mundo competi-
tivo. Um mundo que nos faz lem-
brar Thomas 1 lohhes, grande teóri-
co político cio século XVII. segun-
cio o qual "o homem é o lobo cio
homem'. O Brasil tornou-se uni país
que convive placidamente com pro-
fundas desigualdades sociais e com
uma violência a cada dia niak
CL' fl c'.

1)ianLe de tal quadro, o que nos
re''t:1 projetar em termos de cidada-
nia para o País? Quais são as pers-
pectivas para população brasileira
no novo  milênio? Em torno de quais
1 )bjetiv( )s devemos nos organizar e
nos mobilizar'? Em primeiro lugar.
pe'ns( que ainda devemos acreditar
ser possível recriar utopias. O mun-
do sem utopia vive o fim cia 1 listó-
ria A partir da sociedade civil po-
demos e devemos pensar que so-
mnos capazes de reinventar a demo-
craci:i, amplianclo-:i no) campo dos
direitos SOd'uli5.

l'enso que devemos ser capa-
zes (ie romper com 1) estrutural
pacirao de exclusao e dc segrega-
ção social que há 500 anos tem
predominado na história brasilei-
ra. Para se romper com essa se-
gregação, é necessário a adoção
imediata de políticas públicas de-
finicias a partir de uma
interlocução real dos governantes
com a sociedade civil. Ou seja, é
preciso que os governantes abram
seus ouvidos para as vozes cia rua
e incorporem suas i'c'ivinciicaç'ões
em seus programas governamen-
tais. E preciso que se governe para
dentro, e não para fora do País,
abandonando-se, de forma defini-
tiva, 1) receituário de organismos
internacionais. É nec(-ssário, mais
cio que nunca, se empenhar na
constnmçc) efetiva cia nação brasilei-
ra, na qual predomine, antes de tudo.
uma maior justiça social.
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EM BUSCA DA CIDADANIA: 500 ANOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS.

A memória da resistência
A história do povo brasileiro não é somente a história do êxodo e dos massacres de
índios e negros pela intolerância das oligarquias, mas é também a memória da resistência
aos massacres e aos modelos implementados pelas elites que dão as costas para o povo

Ênio Bohnenberger
Direção Nacional do Movimento

dos Sem-Terra - MST

ou tentar mostrar a vi-
são que temos da for-
mação do Pais Ha dois
Brasis e ha duas histo-
rias. Há o Brasil das eli-

tes e há o Brasil dos de baixo. Há a
história da elite e há a nossa histó-
ria, dos trabalhadores de baixo. As
elites brasileiras sempre trataram o
povo brasileiro com muito despre-
zo, nunca levando em conta, para
desenvolver a nossa nação, o povo
brasileiro. Ou seja, sempre gover-
naram o nosso país de costas para
o povo. Sempre olharam para os
Estados Unidos, para a Europa e para
outras nações, e nunca para o povo
brasileiro. Assim foi desde a Colô-
nia até hoje.

As elites sempre se inspiraram
em outras nações ou as copiaram e
não se preocuparam em construir o
Brasil-nação. Hoje, estamos sendo
vítimas, novamente, de uma
recolonização. Fomos durante sécu-
los colônia de Portugal e hoje
estamos sendo uma colônia dos Es-
tados Unidos.

O que é o conceito de colônia?
Colônia significa que as principais
decisões não são tomadas aqui. As

principais decisões do nosso país
são tomadas pelo FMI, fora do País,
como acontecia na época da colô-
nia antiga. Então, as elites brasilei-
ras sempre utilizaram o Estado, se
apropriaram do Estado para fazer
suas políticas.

O Estado não é apenas o gover-
no. É o Estado como um todo:
Judiciário, a Polícia Militar, o
Legislativo, os ministérios. As elites
utilizaram o Estado para matar, do-
minar, expandir. E hoje elas se apro-
priam do que o Estado
construiu. Construímos uma nação
e o Estado financiou toda a energia
elétrica, o petróleo, as comunica-
ções, os bancos, as estradas, as fer-
rovias, as hidrovias, tudo isso o Es
tado brasileiro construiu, porque as
políticas necessitavam desse Esta-
do para desenvolver o capitalismo
no Brasil. Como hoje as elites nãl
necessitam mais do Estado, elas acaj
bam com ele. Apropriam-se, p°i
exemplo, das telecomunicações.
Então, se olharmos por esse ângu-
lo, as elites sempre utilizaram o Es-
tado, inclusive para formar os seus
filhos. Hoje elas não precisam maiS
da universidade pública. Os filhos
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das elites estudam lá fora. Por isso
querem acabar com a universidade
pública, com a educação. As elites
brasileiras não necessitam mais do
Sistema Único de Saúde, porque têm
a Golden Cross, a Unimed e outros
serviços. Quem precisa do SUS são
os pobres. Então vamos acabar com
isso. O Estado está sendo sugado.
Um Estado que durante 500 anos
esteve a serviço das elites. Como
agora não há mais necessidade de
as elites terem o Estado, acaba-se
com o Estado, e vem a
recolonização.

O que tem a ver isso com os
movimentos sociais? Por exemplo,
para nós, do Movimento dos Sem-
Terra, significa o abandono total, e
se abre mão de construir a nação
brasileira para apenas ser um apên-
dice do capital financeiro internaci-
onal. Para se ter uma idéia, enquan-
to o orçamento do Incra para a re-
forma agrária é de R$ 2 bilhões,
para todo o País, no ano passado,
só de juros para o FMI - não para
pagamento de dívida, só de juros -
foram pagos em torno de U$ 85 bi-
lhões.

A prioridade não é investir aqui
no Brasil. A prioridade é justamen-
te enriquecer uma elite financeira
internacional. E que relação tem isso
Conosco? Hoje, se abriu mão de
Construir a agricultura brasileira. Está
se copiando novamente o modelo
americano, quando se deixa 3% da
População brasileira no campo. Isso
Significa o quê? Significa o fim da
agricultura familiar, o fim de qual-
quer perspectiva dos pobres no
Campo. Esse projeto é muito per-
Verso, e nós, os sem-terra, temos
também a ver com a construção do
flOS0 Brasil-nação.

Deveriam priorizar o povo bra-
Sileiro. Nós temos a capacidade de
expandir o nosso país e construir
Urna imensa nação. Enquanto nos
Países da Europa uma vaca produz,
Por exemplo, 40 litros de leite/dia,
e eles, para aumentar 10% da pro-

Jfl-abri1/2000

dução, vão ter que fazer uma revo-
lução tecnológica, genética, a mé-
dia de produção de leite no Brasil,
em Uberaba, um dos maiores pro-
dutores brasileiros, é de 6,5 litros,
e para aumentarmos 100% ou 200%

As elites estão
comemorando os

500 anos,
patrocinados pela
Rede Globo, mas

não está escrito na
história que eles

estão comemorando
e pisando nos
cadáveres de

milhões e milhões
de pessoas - índios,

escravos e
miseráveis

a nossa produção, não precisamos
fazer nenhuma revolução, é só tra-
tarmos as vacas.

Mas o Brasil abre mão de inves-
tir no agricultor, no povo brasileiro.
Uma nação que não leva em conta
o seu povo não é uma nação. Jo-
gam o povo no analfabetismo, e te-
mos quase 40 milhões de brasilei-
ros em estado de miséria. São 24
milhões na miséria absoluta. Então,
as elites, que não respeitam o seu
povo, que viram-lhe as costas, não
constituem uma nação. O principal
fator de uma nação é o seu povo.
Mas não se leva em conta isso.

Essa história oficial muitas vezes
não é contada. Lá nas universida-

des vamos ver que, nesse ufanismo
de discutir os 500 anos de Brasil,
houve pessoas na história que re-
sistiram a esses modelos. Então, as
elites estão comemorando os 500
anos, patrocinadas pela Rede Glo-
bo, mas não está escrito na história
que ela estão comemorando e pi-
sando nos cadáveres de milhões e
milhões de pessoas - índios, escra-
vos e miseráveis.

Que ousadia é essa da Rede Glo-
bo e do Fernando Henrique de que-
rer comemorar os 500 anos do des-
cobrimento? Já se sabe que há 60
mil anos já tínhamos os índios aqui.
Que ousadia é essa de querer dizer
que nós descobrimos isso aqui?
Onde estão os 5 milhões de índios
que aqui viviam? Eles estão come-
morando, pisando em cima desses
cadáveres, em cima de milhões de
brasileiros. Eles estão comemoran-
do o êxodo e o massacre do índios.
Porque na história as elites brasilei-
ras sempre foram intolerantes com
os movimentos sociais.

Quando as elites não consegui-
ram voltar os movimentos sociais
para elas, para que os movimentos
sociais ficassem do lado delas, o que
fizeram? Foram intolerantes e aca-
baram com os movimentos sociais
com massacres.

Assim é a história do quilombo
de Zumbi dos Palmares. Estavam
construindo uma comunidade negra
livre, democrática, coordenada pe-
los próprios trabalhadores. Mas as
elites não toleraram. Também não
toleraram o fato de Antônio Conse-
lheiro construir Canudos no sertão
da Bahia. Mandaram quatro expe-
dições do Exército até acabar com
tudo, pois, caso contrário, aquilo
iria transformar-se num referencial
dos trabalhadores. Portanto, tinha
de acabar.

Os trabalhadores do Contestado,
em Santa Catarina, que se revolta-
ram contra a construção da ferrovia
que iria desalojá-los e tomar-lhes as
terras, foram perseguidos e mortos
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pelo Exército. Há cerca de dois anos, oligarquias agrárias, com o capital in- sem tais movimentos também não
quando estávamos fazendo ocupa- dustrial, sempre se manteve intacta existiríamos, pois, como diz o dita-
ções e realizamos uma jornada na- no poder.	 do, quem não tem passado não tem
cional que deu grande notoriedade Agora, com os 500 anos, vêm os futuro. Não adianta ficar dizendo
ao MST, o ACM falou aos jornais e monumentos. Já dizia Walter Benja- que o nosso povo foi massacrado,
televisões que se fosse presidente min que nunca houve um monu- vamos olhar também o que o povo
do Brasil iria acabar com o MST num mento de cultura que não fosse um fez. O nosso movimento inspirou,
só dia, ou seja, decretava a ilegali- monumento da bárbarie, porque se nisso. Como é que o povo lutou?
dade do movimento, e acabou.	atrás de cada monumento criado O companheiro João Pedro Stédile,

As elites não desistiram de acabar existe uma história de horror, uma andando pelo interior de
com o Movimento dos Sem-Terra. O história de massacre. É isso que es- Pernambuco, encontrou um sujeito
nosso movimento, apesar de estar aí, tão comemorando. Nós, dos movi- que pertencia às Ligas Campone-
não é engolido por eles, pois não mentos sociais, não compartilhamos sas, já velhinho, com setenta e pou
nos toleram. Os senhores já imagina- com isso e não fazemos parte des- cos anos, e perguntou-lhe como eles
ram 15 anos do nosso movimento no ses 500 anos que a elite está co- faziam para levar 200 mil campo-
Brasil? Isso é impossível. Como é que memorando. Não temos nada a ver neses para Recife. O velhinho res
pode, em pleno ano 2000, com tanta com isso. Fizemos questão de nos pondeu-lhe que paravam o trefl1,
modernidade, ainda existir o Movi- afastar.	 colocavam paus nos trilhos e o cri-
mento dos Sem-Terra no Brasil? Isso Rapidamente, gostaria de expli- chiam de agricultores. Na décadas
não passa pela cabeça deles, que car o que é o Movimento dos Sem- de 50 e 60 conseguiam levar 200
comemoram 500 anos de dominação Terra. Sempre dissemos que não mil camponeses para a capital de
e de poder absoluto. A elite brasilei- somos um grande movimento de Pernambuco. Então, temos de aprerr
ra nunca precisou dividir o poder. luta, somos apenas seguidores do der com o que fizeram. Foram ao-
Apesar de fazer alianças com o capi- que os outros movimentos sociais dazes, não foram uns coitados. Fo
tal internacional mais forte, com as fizeram antes de nós. Se não fos- ram ousados. Isso é importante para
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nós, porque aprendemos com eles.
Se eles não houvessem lutado an-
tes de nós, não seríamos nada. Por-

levamos isso em conta.
Por exemplo, uma das coisas

que aprendemos é que temos de
multiplicar centenas, milhares de
lideranças, senão o movimento
não tem futuro. Aprendemos que
não basta querer construir o MST
no Rio Grande do Sul ou em Mi-
nas Gerais. Por isso, estamos or-
ganizados em 24 Estados. Apren-
demos que não basta apenas uma
reivindicação econômica, temos
de ter bandeiras políticas concre-
tas. Temos de defender a nação
que construímos, temos de orga-
nizar a produção, temos de deba-
ter com os operários, enfim, te-
mos de ter um projeto de socie-
dade. Como já dissemos, quem
não sabe para onde deseja ir não
vai a lugar nenhum. O mesmo
acontece conosco. Se não tiver-
mos um projeto de sociedade, um
projeto político, irá acontecer a
mesma coisa que acontece a uma
pessoa que vai à rodoviária com-
prar uma passagem. No entanto,
se não souber para onde quer ir,
ficará a vida toda na rodoviária,
porque ninguém irá vender uma
passagem para uma pessoa que não
sabe para onde vai. Portanto, temos
de ter um projeto de sociedade, um
projeto político. Temos debatido
muito esse tema. Não temos esse
Projeto pronto. Não basta ter ape-
nas um projeto escrito, é preciso
desenvolvê-lo na cabeça, no cora-
ção, vivencjando valores diferentes.
Não é apenas um projeto de trans-
formação econômica, mas um pro-
jeto de valores diferenciados. Te-
'nos de começar a viver isso dentro
do nosso cotidiano, dentro do nos-
SO acampamento, dentro do nosso
assentamento.

Nós, apesar de todos os proble-
'nas, apesar da crise enfrentada pela
agricultura brasileira, da crise de
'novimentos sociais, garantimos, em

nossos assentamentos, quatro coisas
básicas, fundamentais, que muita
gente do povo brasileiro não tem.
Garantimos trabalho o ano todo;
moradia digna; alimentação - nin-
guém passa fome em nossos assen-

Para comemorar,
temos a resistência
do povo brasileiro,

porque em todos os
períodos, em todas as
épocas e em todos os

lugares do Brasil
houve resistência,
ou seja, não houve
aceitação pacífica

desse projeto,
desse modelo

implementado pelas
elites

tamentos; e educação, pois não exis-
te uma criança fora da escola. Por-
tanto, essas quatro coisas básicas são
requisitos suficientes para provar que
é preciso fazer a reforma agrária
no Brasil. No entanto, apesar de
impormos derrotas políticas, o lati-
fúndio, como estrutura, continua pra-
ticamente intacto.

Aprendemos também que não fa-
remos sozinhos a reforma agrária.
Por isso, nos articulamos com as ci-
dades. Em 95, usamos uma faixa que
dizia assim: "Reforma agrária se faz
no campo, mas se conquista na ci-
dade." A partir daí, começamos a
levar a luta, por meio das marchas,
para as cidades, porque ficar somen-

te na ocupação de latifúndios lá no
fundão não iria resolver nada. Para
comemorar, temos a resistência do
povo brasileiro, porque em todos
os períodos, em todas as épocas e
em todos os lugares do Brasil, hou-
ve resistência, ou seja, não houve
aceitação pacífica desse projeto,
desse modelo implementado pelas
elites. Algumas pessoas disseram
"não". É importante comemorarmos
isso, porque em todas as partes do
Brasil, em todos os cantos, em to-
das as épocas, em todos os perío-
dos, houve pessoas que disseram
"não" e resistiram. Isso é preciso
comemorar.

Dissemos que somos a memória
da resistência, somos a memória dos
que disseram "não", dos que não
aceitaram ser escravos. Somos a
memória do Quilombo de Zumbi dos
Palmares. Somos o acampamento de
Canudos, de Antônio Conselheiro.
Somos a Inconfidência Mineira. So-
mos a guerra do Contestado. Somos
as grandes colunas de marchas, como
fez Luís Carlos Prestes. Somos as
Ligas Camponesas do Nordeste. So-
mos os braços cruzados dos operá-
rios. Somos a memória das crianças
mortas na Candelária. Somos a me-
mória de Carandiru, de Corumbiara,
de Eldorado dos Carajás. Somos
Dorcelina, na busca de um mundo
novo. Somos, como disse Walter
Benjamin, os que escovam a histó-
ria a contrapelo; ou, como disse o
nosso poeta Geraldo Vandré na
música "Aroeira": "É a gente fazen-
do contas para o dia que vai che-
gar." Não queremos apenas fazer a
transformação econômica. Como
movimento social, queremos fazer
um ajuste de contas com as elites
brasileiras. Para tanto, precisamos ter
bem viva em nossa memória o que
fizeram com os nossos escravos,
com os nossos índios, com os nos-
sos movimentos sociais. Então, viva
a resistência dos povos, viva os
movimentos sociais, viva o povo
brasileiro.	 U
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Da invisibilidade à afirmação

As mulheres tiveram papel importante na história do país, nem sempre reconhecido'
pela história oficial, que deixou-as na invisibilidade, durante todo o período co/on/a
até que, no século X( elas passaram a lutar pelo reconhecimento público de sua atuação,

1

Maria Izabel Bebela
Ramos de Siqueira

Diretora do Conselho Estadual da
Mulher

upis, guaranis, aimorés,
tamoios timbiras, caetes,
goitacas carijós, pataxos,
t u p i n a m b a s
crenacarores, txucar-

ramães, ianomanis, gês, tapuias,
acaiacas, maxacalis. Tribos ou na-
ções "indígenas" são lendas, como
o "boto cor-de-rosa, mãe d'água e
saci-pererê"? São lendas ou são na-
ções, tribos de povos encontrados
aqui pelos portugueses? Ao chegar
às terras que depois vieram a ser a
nação brasileira, os portugueses
encontraram aqui povos que estamos
chamando de índios. Esses povos
tinham uma cultura própria, comida
peculiar, costumes próprios, diferen-
tes dos que vieram, danças, guerra,
religiões, e andavam, na sua maio-
ria, nus. É a civilização que estamos
denominando de indígena.

O processo de colonização por-
tuguesa chegou e tomou conta dos
índios. Fizeram-nos trabalhar nas
plantações de cana, na mineração
do ouro e nos serviços domésticos.
Entre os índios, a produção era co-
letiva, a distribuição do produto era
igualitária, os meios de produção
eram de todos, eram socializados.

A partir da chegada dos portugue-
ses, esses se tomaram os donos de
tudo: da terra, dos meios de produ-
ção e da mão-de-obra.

Vou citar alguns exemplos dof
que ocorreu com os indígenas.

Em 1616 - A povoação de Nos-
sa Senhora de Belém foi foco de
preagem (???) e extermínio dos po-
vos indígenas da Amazônia.

Em 1629 - O português Antônio
Raposo Tavares, o mais feroz cabe-
ça de entrada (bandeirante) da Co-
lônia, destrói as missões de Guaran1
de Guará, no Paraná, e escraviza
quatro mil indígenas. Entre 1618 e
1641, esses ataques destroem 32
missões e escravizam 300 ijI
guaranis.

Em 1637 - Ocupação holande
no Nordeste.

Em 1662 - Lisboa ordena
extinção dos índios janduins, no Cea-
rá, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Em 1695 - Dom Pedro II, de
Portugal, premia com 50 mil réis
Capitão Furtado de Mendonça, p0
haver matado e cortado a cabeça
do negro dos Palmares do Zumbi-

Em 1756 - Batalha de Cayhaté
derrota decisiva dos guaranis para,
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os colonialistas luso-espanhóis. Hou-
ve 1.200 mortos, entre eles Nicolau

herói da guerra
gUaraflít.

Em 1833 - A polícia ataca
quiombo na Ilha dos Marinheiros,
no Rio Grande do Sul, mata o líder
Lucas e prende dez escravos.

Em 1872 - Grande expedição
repressiva contra Quilombolas, guer-
rilheiros do Rosário, em Sergipe; só
encontra ranchos abandonados.

"Os escravos negros foram mão-
de-obra por excelência na grande
unidade produtora de açúcar. Mu-
lheres e homens trabalharam no
plantio da cana, na limpeza dos ca-
naviais, que consistia em livrá-los
de ervas daninhas, na colheita e,
no transporte da cana dos canaviais
às moendas, nas fornalhas e nas cal-
deiras. No tempo da safra, os oito
ou nove meses em que a cana era
cortada e moída e o açúcar fabrica-
do, os escravos trabalhavam prati-
camente de sol a sol. O trabalho no
engenho era ininterrupto. Alguns
escravos serviam exclusivamente ao
setor fabril do engenho. Outros, de
dia, cuidavam das suas tarefas nos
canaviais; à noite, nas moendas.

A moenda funcionava por volta
de 18 a 20 horas por dia, interrom-
pendo seu funcionamento apenas
para limpeza do maquinário. Era
nesse curto espaço de tempo que
OS escravos descansavam.

Mas não foi só nas grandes plan-
tações açucareiras que predominou
o trabalho escravo negro. Homens
e mulheres serviam seus senhores
em suas casas, na criação do gado
e em todas as atividades em que
fossem necessários.

Na região mineradora, os negros
dedicaram-se às árduas tarefas de
extração de ouro e diamante nos
ribeiros, nas catas, nas grupiaras.
Muitas vezes foram também escra-
'OS domésticos, donos de vendas e
negras do tabuleiro. A solução foi a
lfl1graç0, isto é, a vinda de estran-
geiros para trabalharem no Brasil.

Esses estrangeiros, homens e mu-
lheres pobres dos países europeus
menos desenvolvidos, que enfren-
tavam graves problemas na época,
acreditavam que poderiam se enri-
quecer na América e, por isso, es-

Mas onde estão as
mulheres nos 400

anos de história do
Brasil? Não há

registro oficial. A
história oficial não

menciona a
presença, a

resistência, a
contribuição da

mulher nos quatro
séculos de

existência do
Brasil

tavam dispostos a vir trabalhar no
Brasil" (Anastasia)

Mas onde estão as mulheres nos
primeiros 400 anos de história do
Brasil? Não há registro oficial. A his-
tória oficial não menciona a presen-
ça, a resistência, a contribuição da
mulher nos quatro primeiros sécu-
los de existência do Brasil.

A mulher índia, a mulher negra
e a branca eram todas analfabetas e
trabalhadoras. Nas capitanias here-
ditárias estavam presentes, como
administradoras das capitanias São
Vicente e Pernambuco, duas mulhe-
res: Ana Pimentel e Brites de
Albuquerque. A mulher índia, a ne-
gra e a branca serviam aos senho-

res, cuidando dos filhos e trabalhan-
do nos serviços domésticos. As
mamelucas, mulatas e cafusas ser-
viam aos senhores, trabalhando nos
serviços domésticos e cuidando dos
filhos.

É muito difícil para uma femi-
nista de final de milênio falar sobre
índias que foram assediadas sexu-
almente, ora pelos portugueses, ora
pelos negros. É muito constrange-
dor falar na presença da mulher
nesses 400 anos, tendo esse ponto
como referência. As índias, as
bugrinhas, serviam ao senhor no
assédio sexual. As negras eram amas
de leite dos filhos das brancas.

Na capitania de Minas Gerais,
por volta de 1779, a indústria ca-
seira de fios e panos, com que se
vestiam as famílias dos senhores e
escravos, dava emprego a cerca de
30 mil fiandeiros.

"Em 1785, Dona Maria 1, a Lou-
ca, editava o Alvará que proibia as
manufaturas na colônia, à exceção
dos panos grossos para vestir os
escravos e ensacar o sal. Segundo
Libby, em 1786, um ano após o
Édito, foram arrolados mil teares em
Minas Gerais que absorviam consi-
derável volume de mão-de-obra.
58% das mulheres mineiras escra-
vas e livres manipulavam diaria-
mente a roca ou o tear". (Anastasia)

Algumas mulheres deixaram,
nesses 500 anos, seus nomes gra-
vados com a marca da ousadia e da
coragem. Outras, muitas, são as anô-
nimas que, como aquelas, mostra-
ram sua rebeldia lutando contra a
fome e a opressão: na época das
bandeiras, no século )(VII, Maria
Dias Ferraz do Amaral aparece
como heroína do Capivari em luta
contra os carijós. Na mesma época,
Antônia Ribeiro organizou e susten-
tou uma Bandeira, juntamente com
seus filhos.

Outras dessas mulheres são:
Zeferina, no Quilombo do

Uburu, na Bahia, como também Te-
reza, no Quilombo do Quariterê, li-
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indo pela liber-deranças negras luta
dade;

Nísia Floresta (1809-1885),
abolicionista, republicana e feminis-
ta, no Rio Grande do Norte;

Maria Quitéria, baiana, que em
1820 veste fardas e se junta às tro-
pas rebeldes pela independência do
Brasil;

Joana Paula Manso, feminista,
que lançou o "Jornal das Senhoras"
em 1852, e Violante Bivar e Velasco,
feminista, que seguiu dirigindo o
jornal;

Francisca Senhorinha da Motta
Diniz, feminista, abolicionista, repu-
blicana de Minas Gerais, que lançou
o jornal "O sexo feminino", em 1873;

Anita Garibaldi, revolucionária do
Rio Grande do Sul, que lutou em 1873
pela implantação da República;

Chiquinha Gonzaga, composito-
ra, abolicionista, republicana e fe-
minista;

Rita Lobato Velho Lopes, primei-
ra mulher a receber o grau de mé-
dica no Brasil, em 1879;

Maria Amélia de Queiroz,
pernambucana, que também em
1879 enfrentou o ridículo e profe-
riu palestras públicas sobre a aboli-
ção da escravatura;

A professora Leolinda Daltro, que
depois de fundar em 1910 o Partido
Republicano Feminino, lidera uma
passeata em 1917 exigindo a exten-
são do voto às mulheres. "Este fato
inédito, de mulheres na rua protes-
tando e exigindo direitos políticos,
teve enorme repercussão na elite
política e surpreendeu vivamente a
população do Rio de Janeiro" ("Mu-
lheres sem medo do poder");

Bertha Lutz, bióloga, formada no
exterior, que propõe em 1918 a for-
mação de uma associação de mu-
lheres, criada quatro anos depois,
no Rio de Janeiro: a "Federação Bra-
sileira pelo Progresso Feminino";

Elvira Kommel, líder feminista,
primeira advogada do Fórum de
Belo Horizonte. Criou o Batalhão
Feminino de Apoio à Revolução de

30, que depois passou a ser Asso-
ciação Feminina, que lutaria pelos
direitos políticos da mulher.

As mulheres do século XVIII cul-
tivavam a vida religiosa, muitas delas
até integrando-se às irmandades. As
brancas, com menos participação, e
as negras, com expressiva participa-
ção, especialmente as forras.

As mulheres, em sua maioria anal-
fabetas, encontraram algum alento na
atitude dos jesuítas, que doutrinavam
os meninos nas escolas e as mulhe-
res nas capelas e igrejas.

"Sé a presença dos jesuítas sig-
nificava, a curto prazo, uma força
social construtiva, iniciando nas pri-
meiras letras a parcela masculina da
população livre infantil, para a mu-
lher, os padres da Companhia de
Jesus simbolizavam as possibilida-
des de refúgio que a religião ofere-
ce aos seres subjugados pelo poder
discricionário. Neste sentido, a atu-
ação dos jesuítas sobre a mulher não
foi senão negativa, porquanto não
lhe ofereceu nenhum instrumento

de libertação, mas ensinou-a a su
meter-se à Igreja e ao marido, s
gundo os preceitos do apóstolo Pa
lo". (Saffioti)

Restritas ao âmbito doméstico,
mulheres do século XVIII só saíanl
para a igreja, e sempre acompanha-
das ou do pai ou do marido. Anal-
fabetas, seu único aprendizado era
o bordado ou a costura: as tarefas
do lar. "Na civilização portugues2
não havia lugar para a instrução fe
minina, considerada verdadeira 'he
resia social'. O ideal de educação
feminina circunscrevia-se exclusiva
mente às prendas domésticas.
(Saffioti)

"Mulheres? Todas analfabetas
Prenda de estimado valor na ho

de casar.
Verdadeira garantia de pez cofl

jugal:
Menina que sabe muito
É menina atrapalhada
Para ser mãe de família

Saiba pouco ou saiba nada'
(Edmundo)
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Também no século XVIII a prá-
tica da prostituição era comum, prin-
cipalmente de mulheres negras, com
os senhores brancos que chegavam
a alugá-las para esse fim. Para a
mulher, a escravidão significava que
o senhor era dono de sua força de
trabalho e de seu corpo.

Mesmo ainda no século XIX a ins-
trução no Brasil era aplicada sob duas
formas distintas de discriminação: a
de gênero - o ensino para mulheres
tinham um "cunho marcadamente
doméstico" - e a de classe: as pri-
meiras a aprender a ler e escrever
eram as meninas ricas.

Durante o período conhecido
como República Velha (1889-1930),
a Jornada de trabalho não era regu-
lamentada. Eram comuns jornadas de
15, 16 e até 19 horas. Os trabalha-
dores não tinham também direito a
ferias, crianças e mulheres trabalha-
Iam em serviços inadequados
durantes longas horas.

"A maioria das mulheres, muitas
delas imigrantes, trabalhavam nas

indústrias de fiação e tecelagem.
Outras eram constureiras e comple-
tavam o orçamento doméstico tra-
balhando em casa, às vezes até 18
horas por dia, para fábricas de cha-
péus e alfaiatarias. Nas fábricas, as
operárias tinham uma jornada de tra-
balho entre 10 e 14 horas diárias.

Com o avanço da industrializa-
ção, as mulheres perderam os seus
lugares nas empresas. É interessan-
te notar que, se em 1872 as mulhe-
res eram 76% da força de trabalho
nas fábricas, em 1950 tornam-se
apenas 23%. Mas, durante todo esse
período, as mulheres receberam
salários mais baixos do que os dos
homens, sofreram intimidação físi-
ca e assédio sexual.

O trabalho da mulher teve regu-
lamentação especial. O Decretro
21.317 A, de maio de 1932, conce-
dia-lhe salário igual ao dos homens
para o mesmo trabalho, proibia o
trabalho noturno em bares e restau-
rantes e, em geral, em serviços con-
siderados perigosos e insalubres.

Concedia às mulheres grávidas ga-
rantia no emprego e licença-mater-
nidade. Propiciava-lhes ainda "des-
cansos" para a amamentação e obri-
gava as empresas que tivessem mais
de 30 operárias, acima de 16 anos,
a ter um local apropriado para a
guarda dos filhos.

Não obstante o desemprego atinja
também a força de trabalho femini-
na, a participação das mulheres no
mercado de trabalho tem crescido
nos últimos anos. A participação
feminina cresceu 8,9%, enquanto a
dos homens caiu 3,6%. Mas as difi-
culdades enfrentadas pelas mulhe-
res no mercado de trabalho perma-
necem; salários em média 40% mais
baixos do que os dos homens para
as mesmas ocupações,
informalidade da contratação, exten-
sas jornadas de trabalho, intimida-
ção física." (Anastasia)

Século XX - Afirmação da
cidadania feminina.

O final do século XIX e o início
do século XX assistiram a um gran-
de avanço da mulher no caminho
de sua afirmação como cidadã e do
surgimento das primeiras organiza-
ções femininas por seus direitos.

A participação discreta, mas
consciente e firme, da mulher nas
lutas democráticas no final do sécu-
lo XIX - Abolição da escravatura e
a luta republicana - e a defesa in-
cansável pelo saber - luta por es-
colas públicas para ambos os se-
xos, por vagas para mulheres, por
extensão do curso secundário para
mulheres - marcam o esforço femi-
nino em busca de cidadania.

A educação secundária não es-
tava ao alcance das mulheres e da
população pobre.

"Só em 1903 foi fundado em Belo
Horizonte o Colégio Santa Maria,
que oferecia cursos primário e se-
cundário, principalmente para me-
ninas de classes média e alta de
Belo Horizonte. As freiras ainda
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mantinham como obra social o Co-
légio Santa Catarina, que recebia
meninas carentes". (Jô Moraes)

Em 1906, no governo João Pi-
nheiro, foi criada a Escola Normal
Modelo, destinada à formação de
professoras primárias.

O início do século XX assiste a
uma organizada festa das mulhe-
res pelo direito ao voto: o
sufragismo. E foi na cidade de
Diamantina que, em 1900, três
moças, com idade entre 18 e 20
anos, fundaram um jornal feminis-
ta, a "Voz Feminina", no qual cita-
ram Castro Alves, para defender
o voto das mulheres: "... A terra
que fez o sufrágio universal não
tem o direito de recusar o voto da
metade da América". (Jô Moraes)

As sufragistas de Minas Gerais
tiveram participação intensa e ativa
e se juntaram a outras brasleiras
nessa luta. O mais decisivo passo
para a cidadania da mulher estava
dado: em 24 de fevereiro de 1932
é promulgado o Código Eleitoral,
através do Decreto 21.076, do go-
verno provisório, extendendo o su-
frágio universal às mulheres. Esse
direito é incorporado à Constituição
de 1934.

Antes, porém, no Rio Grande do
Norte, o então governador Juvenal
Lamartine, em 1928, confere às
mulheres o direito ao voto em seu
Estado. Elas vão às urnas e elegem
uma prefeita, Alzira Soriano de Sou-
za, no município de Lages. Mas seus
votos não anulados.

Nas eleições de 1933,
convocadas para a Assembléia Na-
cional Constituinte, foram eleitos
214 deputados e uma única mu-
lher: a paulista Carlota Pereira de
Queiroz. Bertha Lutz fica como
primeira suplente no Distrito Fe-
deral (Rio de Janeiro). Nessas elei-
ções havia 40 deputados classistas,
e dentre estes figurava a traba-
lhadora Almerinda Farias Gama, da
Federação do Trabalho do Distri-
to Federal.

Alijadas do espaço público, as
mulheres foram, aos poucos, se afir-
mando.

Entretanto, a representação po-
lítica da mulher é, ainda hoje, neste
final de século, a representação

No século XVIII, a
prática da prostituição

era comum,
principalmente de

mulheres negras, com
os senhores brancos

que chegavam a
alugar negras para

esse fim. Para a
mulher, a escravidão

significava que o
senhor era dono de

sua força de trabalho
e de seu corpo

masculina. Embora metade da po-
pulação brasileira e mais da meta-
de de eleitores do Brasil (em Minas
Gerais, 49,5% de eleitoras), a mu-
lher não conseguiu transpor para o
mundo político uma representação
condizente com seu avanço na so-
ciedade.

No Senado Federal, de um total
de 81 senadores, apenas 6 são mu-
lheres. Do total de 513 deputados
federais, há 28 mulheres. Minas
Gerais tem 53 deputados federais,
destes somente três são mulheres;
e na Assembléia Legislativa minei-
ra, de um total de 77 deputados,
apenas cinco são mulheres. Na Câ-
mara Municipal de Belo Horizonte,

entre 37 vereadores, há apenas cia.
co mulheres.

Com a inclusão de cotas na le,
gislação eleitoral (Lei 9.100/95,
do artigo 11), que obriga os parti%
dos políticos a inscreverem no
nimo 20% de mulheres nas chapas
proporcionais, criou-se um instru
mento de entrada das mulheres
política.

Uma das maiores contribuiçõeI
para a emancipação da mulher fo
sem dúvida, sua inserção no mu
do do trabalho. E esta foi a gran
marca da transformação social d
século XX.

Entretanto, permeadas por pre.
conceitos e discriminações, as rela.:
ções de gênero no mundo do traba.1
lho resultam em intrincadas redes
de poder e dominação, que fazen
do preconceito contra a mulher seu,
principal critério de exclusão. E, nc
processos de admissão da mulher
no trabalho, requisitos como
aparência" e "atestado de ligadu
de trompas" diminuem ainda ma
os espaços de emprego.

A maternidade e o cuidado co
os filhos ainda são responsabili
des exclusivas da mulher, e a fu
ção social da maternidade não f
absorvida pela sociedade.

As estatísticas sobre a contribul
ção feminina para a produção soci
ai (40,9% da PEA em Minas GeraiS
não computam as atividades infof1
mais e descontínuas (sacoleiraS
vendedoras ambulantes e outras) 1
não incluem o trabalho doméstici
como produtivo.

"Em 1995, estavam no mercad
de trabalho no Brasil 29.820.66
mulheres, ou 40,1% da força de tra
balho brasileira. A presença feii
nina continua a concentrada nos SC

tores que tradicionalmente OCUPa

vam: o maior contingente, 29,8
ou cerca de 8 milhões, estava Lia

prestação de serviços. Outros SCI

milhões de mulheres trabalhavarn t

agricultura, 4,5 milhões na ativid2
des sociais e cerca de 3,5 miihÕ
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no mercado, segundo o IBGE. As
atividades industriais ocupavam 2,5
milhões de mulheres". (Dieese)

"A presença mais expressiva da
força de trabalho feminino ainda se
faz na prestação de serviços, no
setor social, no comércio e em fun-
ções administrativas. Mas já existe
uma tendência de participação das
mulheres em cargos gerenciais e
executivos, na magistratura, na po-
lítica, antes restritos aos homens".
(Anastasia)

Na década de 60, dois fatos im-
portantes impulsionam a luta femi-
nista no Brasil: a tradução e publi-
cação do livro de Simone de
Beauvoir "O segundo sexo"difusão
da pílula anticoncepcional, o que
causa no Brasil uma revolução nos
costumes.

Na década de 70, temos a parti-
cipação da mulher no Movimento
Feminino pela Anistia, o que de-
marca o seu posicionamento numa
luta política. A partir da década de
70, decretada a década da mulher,
houve um enorme avanço nas con-
quistas das mulheres. O ano de 1970
foi o Ano Internacional da Mulher,
o que impulsionou a organização da
luta feminista. No trabalho por sua
cidadania, a mulher conseguiu, na
Assembléia Constituinte de 1988,
inscrever-se com suas próprias rei-
Vindicações.

A mulher esteve presente em
todas as lutas democráticas. Mas a
sua presença, como metade da po-
pulação brasileira, metade das elei-
toras do País, não transporta essa
força para o poder, principalmente
Para o poder político.

A inclusão de quotas na legisla-
Çao eleitoral é um instrumento de
que a mulher dispõe para a sua en-
trada nos partidos políticos e nas
Composições de chapas eleitorais.
Isso ainda não se insere no cotidia-
no, não fazemos disso um mecanis-
mo totalmente natural. O maior pas-
So no caminho da emancipação fe-
flhlflina , além do voto, foi, sem dú-

vida, a inserção da mulher no mun-
do do trabalho. Mas também aí luta-
mos contra muitos preconceitos.

A partir dos anos 80, conse-
guimos uma assessoria junto aos
governos para se criar um espaço

Uma das maiores
contribuições para sua

emancipação foi a
inserção da mulher no

mundo do trabalho.
Mas, permeadas pela

discriminação, as
relações de gênero

resultam em intrincadas
redes de poder e

dominação, que fazem
do preconceito à mulher
seu principal critério de

exclusão

de apoio à mulher, com políticas
públicas de apoio à mulher. Nos
últimos 30 anos, a mulher esteve
em todas as frentes de luta: no
Movimento pela Anistia, no Movi-
mento Diretas Já, no
impeachement e na Constituinte.

A organização sindical, que nos
anos 30 era um espaço bastante
masculino, começava a contar com
a presença tímida da mulher, que
era a grande presença em quatro
categorias: as professoras, as domés-
ticas, as costureiras e as
comerciárias.

Essas categorias tinham suas ba-
ses formadas quase que maciça-
mente por mulheres. Não se trans-

feria isso quando se falava na ques-
tão da direção da entidade. As dire-
ções de entidades sindicais também
são espaços restritos dos homem.
Mas agora são outros quinhentos da
história. Para se construir uma nova
sociedade, em que mulheres e
homens se relacionem de maneira
mais igual, é necessária a compre-
ensão de que a luta da mulher está
entrelaçada com a luta de classes.
E, dessa forma, coloca-se o desafio
para buscarmos um Brasil cheio de
justiça social, de igualdade de gê-
nero e raça, em que um ser huma-
no não oprima o outro, um Brasil
socialista.
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BRASIL 2000: REALIDADES E PERSPECTIVAS

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-

João Antônio de
Paula

Professor de Economia do
Ce d ep Ia rIU EM G
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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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F,xploraçao e resistência
Com a Lei da Terra (1850) e a Lei Áurea (1888), os negros, depois de três séculos
atuando como mão-de-obra escrava, foram desafiados a encontrar seus espaços nos
diversos projetos sociai.s econômicos e políticos que iriam sinalizar o Brasil do século X)(

ii "Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, por-
que sem eles no Brasil não é possível fazer, conversar e aumentar
fazenda, nem ter engenho corrente."

(Pe. Antonil, SJ, 1711)

Marcos Rodrigues da
Silva

Soc iólogo e teólogo. Membro do
C onvênio Brasil/Portugal -

CAPE 5/lccTl/uFsc Doutorando
em Sociologia Econômica das
Organizações , Universidade

Tecnica de Lisboa - UTL/ISEG -
Lisboa, Portugal

s passos da historia
das populações afri-
canas e dos afro-bra-
sileiros neste territo-
rio - aproximada-

mente 60% da população -, são re-
conhecidos por 500 anos de muita
luta e resistência pela autodetermi-
nação de um povo, que na diáspora
africana se afirma como uma cultu-
ra marcada pela pluralidade étnica,
e pela diversidade religiosa, numa
sociedade neoliberal, em que ape-
nas consegue reconhecer-se na sua
realidade multicultural. O desafio
está em dar uma passo adiante na
afirmação da pluralidade étnica e
na valorização da diversidade cul-
tural, como parte integradora da
identidade brasileira.

O que queremos? É apresentar
um estudo crítico partindo do en-
tendimento de como os povos afri-
canos - bantos, iorubas,
sudaneses, nagôs, ketus, entre tan-
tos - foram introduzidos no pro-
jeto de exploração da Empresa

Colonial como mão-de-obra escra-
va por três longos séculos (XVI-
XVII-XVIII). As propostas de mu-
danças começam a surgir com a
publicação da Lei da Terra (1850)
e da Lei Áurea (1888), quando essa
parcela significativa da população
brasileira é desafiada a ser criati-
va para encontrar seus espaços nos
diversos projetos sociais, econô-
micos e políticos que vão sinali-
zar o Brasil do século XX.

1. De escravo servil a preto
(ladino) resistente

A literatura e a história tiveram
sempre um ponto em comum ao
registrarem com o olhar de cidadão
branco europeu o trabalhador ne-
gro (escravo). Concordamos com
Emilia Viotti da Costa quando afir-
ma: "A idealização da escravidão no
Brasil, o retrato do escravo fiel e
do senhor benevolente e amigo do
escravo, acabou por prevalecer na
literatura e na história; muitos fo-
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ram forçados pela sociedade
escravista na defesa do sistema de
que não julgava possível prescin-
dir"1.

O que constatamos, desde a che-
gada dos primeiros escravos, é que
a resistência das populações negras
escravas, junto com os negros for-
ros (libertos), foi permanente, cul-
minando com o banzo e diversas
insurreições, fugas e quilombos, que
se destacam na história de sua afir-
mação como povo negro. A estra-
tégia de resistência rumo à liberda-
de foi forjada na aparente condição
de conveniência com os moldes da
Empresa Colonial, que impunha ao
escravo o hábito de trabalhar, obe-
decer e ter sua "satisfação" através
da atitude de subserviência do seu
senhor ou dos capatazes'.

A estratégia de luta e de resis-
tência foi aplicada nas diversas re-
giões onde estavam concentradas
as populações negras escravas,
conforme podemos constatar nos
registros policiais da época ou nos
sermões dos padres Jorge Benci
e Vieira que verbalizam aquilo
que, atentos, registravam dos mo-
vimentos dos negros nas fazendas
ou nos engenhos.

Esse movimento coletivo con-
tra a Empresa Colonial deflagrou
fatos históricos da resistência pro-
movida pelas populações africa-
nas e afro-brasileiras nos séculos
XVIII e XIX, fatos esses que po-
dem ser localizados próximos ou
dentro das cidades na Bahia, pal-
co de uma luta em que, na noite
de 24 para 25 de janeiro de 1835,
escravos e negros forros tomaram
as ruas da capital e durante algu-
mas horas travaram um combate
armado contra soldados e civis.
Tais negros eram de origem mu-
çulmana e jamais aceitaram serem
tratados na condição de escravos.
Na época esse fato teve repercus-
são nacional, tanto na imprensa
escrita como no parlamento. Essa
luta da resistência negra na

diáspora africana ficou conhecida
como a "Revolta dos Malês"3.
Alencastro registra que o Rio de
Janeiro, sede do Império, em
1850 vai ter em torno de 206 mil
habitantes, sendo que 79 mil eram

Desde a "Revolta dos
Malês", ocorrida em

Salvador, em 1835, em
que negros de origem

muçulmana
enfrentaram, em
combate armado,

soldados e civis, o
temor contra qualquer
tipo de concentração
de negros passou a

ser motivo para
legitimar a vigilância

da polícia

de negros cativos, o que
corresponde a 38% do total da
população.

Desde então, o temor contra
qualquer tipo de concentração de
negros passou a ser motivo para
legitimar a vigilância da polícia.
Outras localidades do território bra-
sileiro convivem com experiências
do mesmo gênero. No Maranhão
acontece o movimento de indepen-
dência dos escravos; no Rio de Ja-
neiro, a formação de diversos
quilombos, que, muitas vezes, rea-
lizam confrontos nas proximidades
da sede da Província (por exem-
plo: o movimento Catumbi); em
Recife, encontramos registros de

grandes movimentos da resistên
negra nesse período oitocentista
com inspiração nos movimentos
quiombolas que já haviam ocorri
na segunda metade do século
(Quilombo dos Palmares - 1630
1693); em Sergipe, houve uma s
temática ação do exército e da
lícia contra os quilombos, de 186
até 1870, conforme relatos; nas
giões que compreendem a ár
amazônica (Amazônia Legal), oco
reram perseguições e muitas mor
tes de negros aquilombados, pr
motores de pequenos embriões
sociedades alternativas ao model
colonial escravista português.

2. Genealogia do racismo
anti-negro no Brasi14

As duas últimas décadas do sé.
culo XIX e as duas primeiras déca
das do século XX foram construíd
de uma ideologia perversa, que at
giu diretamente a população afro.
brasileira. Está colocada a questã
quem é o brasileiro? E quem é
civilizado capaz de integrar a eliu
nacional, de acordo com a conce
ção européia de uma sociedade ap
para novos processos?

As imagens fotográficas revel
a crítica da identidade nacional, que
estava presente nas formas sociais
no final do século passado. Essas
imagens pretendem revelar que

"o continente europeu aparect
retratado a partir de várias cidad
com cavaleiros bem vestidos, d
mas e senhores de braços dad
bem comportados; na África o qig
mais se vê são animais de gran
porte com alguns homens (tod
segurando tambores e batutas); e
América uma grande luta entre
dígenas". (Schwarcz, 1996).

A ideologia imposta nessa v
da de século procura afirmar a co
preensão do "civilizado" com u
possível busca da identidade
população brasileira. A abolição
escravatura (1888) e o começo
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um Estado republicano (1889) são
elementos significativos para justi-
ficar a necessidade de um
determinismo que visa definir a
identidade racial do ser brasileiro.
Ou seja, responder a questão: "quem
é o brasileiro?"

Não faltaram aqueles viajantes
que vieram observar as novidades
desses habitantes e emitiram opini-
ões que serão determinantes para a
Visão racista das lideranças capita-
listas européias e norte-americanas
sobre a identidade brasileira. Por
exemplo, Gobineau, que reconhe-
ce nos brasileiros figuras parecidas
com "macacos". Nina Rodrigues re-
conhece que a sociedade brasileira
é fruto de uma grande relação de
miscigenação étnica. É um "labora-
tório racial" que concorre para a
degeneração total'. Essa e outras
tantas opiniões vão favorecer o cres-
cimento das teses eugênias com
acentuação na formação biológica
da população nos anos 20, 30 e 40
do século XX.

As teses eugênias estão funda-
das em bases morais que buscam
justificar o caráter de fazer justiça
com aquelas etnias (imigrantes eu-
ropeus) que têm a responsabilida-
de de purificar a racialidade do Bra-
sil degenerado. E, ainda, de pro-
porcionar que o País assuma sua
potencialidade de uma nação capaz
de competir com as demais nações
no mercado mundial. Com esse pos-
sível ajuste racial, estava-se acele-
rando o processo do pleno desen-
Volvmiento a propaganda populista
da indústria como passaporte para
a autodeterminação de um povo jun-
to ao mercado capitalista.

O discurso das oligarquias repre-
fltantes do projeto de desenvol-

vuilento capitalista naquele perío-
do coloca-se contrário ao processo
de Segregação do negro e opta pela
integração , que deve ser dirigida
COM uma criteriosa política de edu-
Caçao do indivíduo (negro, pardo,
mulato), visando a sua inserção no

mercado do trabalho. É importante
que esse "novo sujeito brasileiro"
tenha "boa aparência". Isto é, assi-
milação dos estereótipos da socie-
dade branca como a única referên-
cia aos critérios de introdução da

O discurso das
oligarquias naquele
período coloca-se

contrário à segregação
do negro e opta pela

sua inserção no
mercado do trabalho.

A assimilação dos
estereótipos da

sociedade branca é a
única referência de

introdução da pessoa
no mercado de

trabalho

pessoa no mercado de trabalho.
Obviamente, para a população ne-
gra não foram oferecidas as mes-
mas oportunidades de acesso ao
conhecimento e ao mercado do tra-
balho, como se fez com os brancos
e mestiços assimilados.

Oliveira Vianna e Afonso
Pacheco apresentam uma propos-
ta de "sistema de cotas" ao ingres-
so de asiáticos e africanos,
externando a preocupação inter-
na da hegemonia do poder e do
pensamento racista branco sobre
uma massa de afro-brasileiros
(pretos/pardos/mulatos) que já
ameaçavam assumir os espaços
abertos no mundo do trabalho.

Essa ameaça acontecia pelo
surgimento da Imprensa Negra,
que, por aquela época, tinha nas
suas publicações um conteúdo de
valorização do ser negro através
de palavras que ressaltava na auto-
estima do afro-brasileiro, como
comunidade, gente negra, gente
de cor.

3. As décadas de 80 e 90:
afirmação da diferença,
reconhecimento da
identidade afro-brasileira

"Coloca-se então uma questão
crucial: se a cultura negra é hoje
visível, tolerada, 'respeitada' e inte-
grada nos símbolos constitutivos da
cultura nacional, onde ficam então
os homens e as mulheres negras,
produtores dessa cultura?" (Munanga,
1996)

A questão colocada por
Munanga é provocante e desafia-
dora para todos aqueles que, de
forma crítica e comprometida com
as lutas de resistência do negro
brasileiro, almejam a verdadeira
realização dessas populações. A
leitura crítica desses 500 anos do
encontro das culturas européias
com as culturas indígenas e afri-
canas na diáspora deve ter propósi-
tos transformadores que possibilitem
a afirmação de direitos e deveres
iguais, e reconhecimento da
pluralidade étnica que marca a iden-
tidade da população brasileira.

Mas o que podemos constatar
é que a "invisibilidade do negro"
faz parte do cotidiano das estrutu-
ras e das relações de poder que
dão a legitimidade a uma minoria
(elite) que controla o capital lu-
crativo brasileiro. A comunidade
negra e os movimentos negros
organizados nos anos 80 tiveram
na figura do líder Zumbi dos
Palmares a formulação de uma
mística revolucionária que propor-
cionou um grande movimento de

janabrW2000	 REVISTA DO LEGISLATIVO 79



BRASIL 2000: REALIDADES E PERSPECTIVAS

/

massa, em que homens e mulhe-
res negras, mulatos e mestiços ini-
ciam uma trajetória do que se de-
nominou afirmação da auto-estima
e de sua afrodescendência. Mes-
mo assim, temos que reconhecer
as habilidades da ideologia
neoliberal em manipular esse dis-
curso revolucionário (Silva, 1976;
Cardoso, 1996)

Esse retorno às origens por ho-
mens e mulheres negras passa por
caminhos cada vez mais carrega-
dos de significados simbólicos,
míticos, marcados pela tradição
oral e dos ancestrais. São territóri-
os, para alguns, totalmente novos.
Para outros, no entanto, é um re-
tomar de caminhadas já percorri-
das, revelando-se desatentos a
valores que ali estavam registrados
da história do povo negro. Essa
identidade negra aparece nos gru-
pos de afoxés, que estavam proi-

bidos, até o final dos anos 70, de
saírem às ruas, porque suas
cantorias foram rotuladas como
subversivas à ordem estabelecida.
Esses grupos só tiveram permis-
são no processo da "abertura po-
lítica". As congadas e os catumbis
sofreram sempre a proibição de
participarem das cerimônias
litúrgicas oficiais na Igreja Católi-
ca, por serem considerados mun-
dands e salientes nas expressões
das danças e das letras dos seus
hinos.

Nos espaços da religiosidade afri-
cana, valorizam-se as tradições das
religiões dos ancestrais africanos
(candomblé - nagô-ketu-gegê), que
conservaram na oralidade um vali-
oso arquivo da memória daqueles
que aqui chegaram e lutaram pela
liberdade.

Certamente, podemos detectar
algumas questões que merecem

nossa atenção e a busca de resp
tas na superação dos impasses q
estão presentes:

1 - Vivemos um momento (
que o discurso da democracia p1

cura eliminar quaisquer limitaç
nas relações entre as pessoas e
próprias instituições representati
da sociedade, mas temos de esi
atentos a que, nesse mesmo ceí
rio, ficam mais explícitos os coni
tos raciais e étnicos;

2 - O aprofundamento das de
gualdades econômicas que são
radas pelas políticas neolibera
forçando um confronto de um gi
po mínimo de privilegiados cor
uma massa de excluídos e miseJ
veis. A estes, rotulados como
nonas excluídas", são negados
direito da mobilidade e da parti
pação na redistribuição dos be
produzidos. É o racismo estrutU
ganhando mais força sobre mdi
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duos e grupos afro-brasileiros, re-
íorçando aquilo que Foucault já de-
ominava de "bio-política"

( cip11naÇa0 do corpo social);
3 - O crescimento dos grupos

xenófoboS e racistas que colocam
j ordem do dia o debate sobre raça,

natureza da identidade racial, lógi-
ca das categorias raciais. São deba-
tes que têm um sentido direto de
retomada do genocídio das popula-
ções negras e de todas aquelas con-
sideradas estorvo para essas "mino-
rias brancas".

Os atuais grupos, as comuni-
dades e as organizações não-go-
vernamentais negras brasileiras
têm encontrado saídas alternativas
para atuarem diante das deman-
das que envolvem a luta contra o
preconceito, a discriminação e o
racismo. Há formas diversas de
intervir no cotidiano das reivindi-
cações sociais e nos processos de
transformação dos mecanismos
que vão contra a lógica de viver
da comunidade negra (represen-
tada por 60% do total da popula-
ção brasileira).

EXPLORAÇÃO E RESISTÊNCIA

Neste momento, acontece uma
centralização de todas as iniciativas
na afirmação das relações de pa-
rentesco, filiação e identidade com
as culturas africanas, procurando-se
reconhecer sua história, laços cul-
turais e religiosos e os vínculos dos
negros brasileiros com os seus des-
cendentes na diáspora africana. •
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Notas
1 VIOTTI, Emilia da Costa, Da senzala
à colônia, São Paulo, 1986.

2 A conjugação entre os mandos do
senhor e dos capatazes com a legiti-
midade do discurso religioso, podemos
verificar na comparação que o Pe.
Vieira faz dos sofrimentos dos escra-
vos com os sofrimentos de Jesus
Cristo: "Em um engenho sois imitado-
res de Cristo crucificado, porque
padeceis em um modo muito seme-
lhante o que o mesmo Senhor pade-
ceu na cruz, e em toda a sua paixão.
A cruz foi composta de dois madei -
ros, e a vossa em um engenho de três.
Também ali não faltaram as canas,
porque duas vezes entraram na Pai-
xão: uma vez servindo para o ceptro
do escárnio, e outra vez para a es-
ponja em que lhe deram o fel. A pai-
xão de Cristo parte foi de noite sem
dormir, parte foi de dia sem descan-
sar, e tais são as vossas noites e os
vossos dias. Cristo despido e vós des-
pidos; Cristo sem comer, e vós famin-
tos; Cristo em tudo maltratado, e vós
maltratados em tudo".(Ver BOSI,
Alfredo, Vieira ou a cruz da desigual-
dade, Novos Estudos CEBRAP, São
Paulo, n 9 25, p. 28-49, outubro de
1989).

3 Os estudos de João José Reis,
Rebelião Escrava no Brasil, a hjsi
do levante dos malês (1835), i ndica,
algo para pensar a importância do
gro na sociedade brasileira no perí
oitocentista. O autor aponta da
estimativos da população de Salva
"Em 1835 havia 27.500 escravos (4
da população) e 38.800 livres e li
tos (58%). Os brasileiros de cor, n
cidos livres ou ex-escravos, e os
canos libertos eram em número
19.500 pessoas, 29,8% dos hab
tes da cidade. Desta forma, se os
cravos eram menos da metade
população, a soma de todos os
gros-mestiços, fossem escravos
não, representava uma significal'
maioria de 71,8%. Os 18.500 bran
constituíam a minoria racial de Sa
dor (28,8%)".

4 Michel Foucault assinala que os
vemos possuem "tecnologias dísdØ
nares". Assim, explica que:
tecnologias poderiam se chamar
"tecnologias anã tomo -política
(disciplinação do corpo) e, "bio-pol
cas" (disciplinação do corpo soci
As disciplinas anátomo-políticas
corpo humano consistem em vigi
instruir, utilizar e castigar. E as di
pllnas bio-políticas da espécie hu
na, no controle sobre: nasciment
mortes, produção, enfermidades.
Pey, 1995)

5 Segundo Nina Rodrigues "A raça 1
gra no Brasil, pôr maiores que tenha
sido os seus incontestáveis serviçø
à nossa civilização, pôr ma
justificadas que sejam as simpaü
de que a cercou o revoltante abuso
escravidão, pôr maiores que se re
lem os generosos exageros dos
turiferários, há de constituir sempre
dos fatores da nossa inferiorida
como povo. Na trilogia do cli
intertropical inóspito aos brancos,
flagela grande extensão do país;
negro que quase não se civiliza;
português rotineiro e improgressiS
duas circunstâncias conferem ao
gundo saliente preeminência: a
forte contra o branco, que lhe emp
ta o clima tropical, as vastas proPd
ções do mestiçamento que, entreg
do o país aos mestiços, acabará
vando-o, pôr longo prazo pelo mefl
da direção suprema da raça baflC
(RODRIGUES, 1988, p.7)
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O dever de casa do Estado
Convivendo com um regime inflacionário, o Brasil alcançou um lugar entre os dez maiores
PIBs do mundo, mas a um custo muito afio para a sociedade, com distorções no
sistema financeiro público e no papel do Estado, que se tornou um estado-empresário

Lincoin Gonçalves
Fernandes

Presidente do Conselho de
PO lítica Econômica e Social da

Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - Fiemg

Brasil experimentou
um crescimento mui-
to grande principal
mente na década de
70, quando tivemos

o "milagre econômico" e passamos
de uma sociedade agrária para uma
sociedade urbana com uma ênfase
grande nas questões industriais.
Nesse período, experimentamos um
crescimento médio de 7% ao ano, o
que quer dizer que, em uma déca-
da, dobramos o PIB deste país.

Tivemos um modelo centrado
num mercado interno protegido con-
tra a concorrência internacional.
Aceitávamos a convivência com um
regime inflacionário moderado e,
algumas vezes, até um tanto quanto
explosivo. E conseguimos colocar
o Brasil entre os dez maiores PIBs
do mundo. Mas isso custou muito
caro à nossa sociedade, gerou uma
série de distorções. A primeira de-
las foi a distorção no sistema finan-
ceiro público. Tínhamos uma baixa
capacidade de poupança nacional,
de poupança interna, e o Estado
então fez o papel de investidor
para garantir o crescimento nacio-

nal. Com isso ele se endividou bas-
tante.

O que gerou uma segunda
distorção foi a criação de um Esta-
do empresário. Esse Estado empre-
sário perdeu o foco de suas fun-
ções clássicas de um Estado volta-
do para o social, para a saúde, a
educação, a segurança, etc. Isso
agravou ainda mais as distorções
sociais.

Tivemos um terceiro
complicador. Quando se dá muita
ênfase ao mercado interno, cria-se
uma economia muito forte, como foi
a nossa, mas sem escala de compe-
tição em nível mundial. Temos boas
empresas no Brasil, que são muito
adequadas e eficientes para o mer-
cado local, mas, quando entram
numa competição internacional, não
têm capacidade, escala e fôlego para
se jogarem nesse mercado. Portan-
to, na década de 80 esses assuntos
tiveram que ser repensados. Princi-
palmente a partir da crise do petró-
leo, em 1982, tivemos um Estado
bem endividado, que se esgota na
sua capacidade de liderar o cresci-
mento econômico da nação. Passa-
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mos a viver um período de maior
dificuldade de realinhamento da nos-
sa Nação. Conseqüentemente, passa-
mos por um processo de democrati-
zação, que também é muito lento.

Entramos na década de 90 com
absoluta necessidade de
reestruturação de nossa economia.
Ocorreu aí um primeiro grande erro,
que foi a abertura unilateral da nos-
sa economia, sem uma negociação
com os o países que nos forçaram a
essa cultura, mas não contaram toda
a história. E nós caímos nesse con-
to. Dá-se uma concorrência preda-
tória com o produto internacional.
Predatória porque lastreamos algu-
mas vezes essa concorrência com
uma taxa de câmbio baixa, o que
gera dificuldade para o setor pro-
dutivo nacional.

Temos uma consolidação, até
agora, da estabilidade
macroeconômica, passamos a traba-
lhar num regime de inflação baixa
e nos deparamos com uma questão

chamada custo-Brasil. Esse custo-
Brasil fica mais evidente quanto
mais estáveis ficamos num regime
macroeconômico. Com isso, o que
acontece para a sociedade civil? Eli-
minamos o imposto inflacionário. E,
por intermédio da concorrência com
os importados e o baixo valor cam-
bial, comprimimos os preços dos
produtos nacionais e, com esses dois
fatores, aumentamos o poder de
compra do nosso cidadão. Está cria-
da uma condição para o setor pro-
dutivo crescer e melhorar. O ambi-
ente está favorável. A partir do
momento em que aumenta o poder
de compra, você aumenta o consu-
mo da Nação.

O que aconteceu com a indús-
tria nesse período? Ela teve que sair
da cultura inflacionária, aquela em
que se vendia à vista, se comprava
a prazo e se fazia uma grande joga-
da no mercado financeiro para ter
lucro. Foi necessário cortar essa cul-
tura, diminuir a ênfase do departa-

mento financeiro da empresa, vJ
tar para a fábrica, reestruturar
empresa e implantar a cultura
produção. Com isso, há uma dir
culdade muito grande para ganh
de produtividade e ganhos
competitividade. Sem dúvida nenh
ma, parte disso é centrada no
vestimento e na modernização, q
geram desemprego.

A competitividade e essa pr
dutividade no setor industrial 1ev
as empresas, na virada do século,
repensar os próximos 500 anos,
ter um otimismo quanto ao futu
da Nação. Porém, a competitivida
que as empresas têm alcançado pas
sa por itens básicos: a inter-emp
sal fato que ocorre entre as empre
sas concorrentes, e a intra-emp
sal fato que ocorre dentro da e
presa. Tem-se que buscar
competitividade dentro da empr
sa l entre os pares no mercado,
num ambiente macroeconômic
importante.

1
1'	>
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aí entra um terceiro fator, que

é o fator Estado. Se com tudo isso
ainda conseguimos, na década de
90, ter um crescimento do PIB e
criar um ciclo virtuoso, esse ciclo
ainda não está consolidado. E, o mais
importante, temos que potencializá-
lo. Nesse caso, o papel do Estado é
importante . A importância do Esta-
do está em fazê-lo repensar, mudar
e se revestir dentro do princípio
social, dentro da sua missão
estruturante e dentro do seu papel
regulador. Isso tudo implica fazer
um projeto de nação. Tivemos um
sufoco na parte produtiva do País,
um sufoco na sociedade brasileira,
que já foi aqui amplamente discuti-
do em termos de desemprego, es-
colaridade, alimentação, saúde, etc.

Tivemos algumas quedas de ín-
dices bastante expressivas nesse
ponto, o que não é saudável. Te-
mos ganhos incríveis nessa socie-
dade brasileira, mas um projeto de
Brasil não é um projeto de cinco ou
dez anos, é um projeto de, no míni-
mo, uma geração. Temos que pen-
sar a longo prazo, e isso é pensar
estrategicamente; é ter a visão cor-
reta da situação; é ter um diagnósti-
co claro da situação; é partir para o
entendimento adequado do que
estamos vivendo. Temos que ver
qual é o quadro futuro que vamos
enfrentar e implementar tudo isso.

Quando fazemos uma análise no
mercado global, verificamos que
Parceiros, vizinhos nossos, têm um
Jogo de cintura, uma velocidade de
adequação e ajuste às condições de
mercado, muito maior do que o nos-
`0, como é o caso da Argentina. A
capacidade de decisão, de transfor-

Ção e mudança de alguns aspec-
tOs que tomam o país competitivo
Para aproveitar algumas brechas,
mesmo que momentâneas, tem sido
muito grande. O grande problema
da Argentina é que, hoje, ela é o
Brasil. Desgraçadamente, ela de-
pende muito das condições do Bra-
sil. Fila não admite isso e está lutan-

do para fugir disso. É até bom que
lutem e fujam, para que possamos
ter muito mais autonomia de deci-
são.

Temos um quadro que nos faz
pensar como podemos imaginar este
país no futuro. É óbvio que um dos
grandes problemas diz respeito à
qualidade, à competência da estru-
tura social desta nação para se fa-
zer ouvir. Aqui já foi dito que o
Estado tem pouco eco na socieda-
de. Isso é verdade. Temos exem-
plos, neste momento - que é muito
pequeno quando se pensa em 500
anos - que servem como referên-
cia para vermos o que estamos fa-
zendo. Estamos discutindo o salário
mínimo. Todos estão discutindo o
salário mínimo, mas estamos discu-
tindo politicamente. Maravilha: faz-
se política com o salário mínimo,
faz-se política com a alimentação
do povo. Temos, hoje, aproximada-
mente 14% da sociedade brasileira
abaixo da linha mínima de miséria.
Temos aproximadamente 30% da
sociedade brasileira no nível da li-
nha um pouquinho superior ao ní-
vel de miséria, mas é muito grave
esse quadro. E, quando falamos em
salário mínimo, falamos em 15 mi-
lhões de brasileiros, sendo 14 mi-
lhões de aposentados e pensionis-
tas e aproximadamente 1 milhão no
setor privado.

Além disso, no setor privado
existem três milhões e meio que
ganham mais de um salário míni-
mo. Mas a estrutura política e sala-
rial nas organizações estão vincula-
das ao salário mínimo. Portanto,
mexer no salário mínimo é uma
questão teoricamente delicada. Digo
teoricamente porque há mecanismos
para atenuar o principal fator que é
o fator de aposentados e pensionis-
tas, que são os 14 milhões. E, para
o restante, 1 milhão no setor priva-
do e os três milhões e meio vincu-
lados a ele também, podem-se mon-
tar políticas setorizadas que aten-
dam melhor a essa população.

Estamos entrando no repensar os
próximos 500 anos da
microempresa e da pequena em-
presa. Elas têm recuperado alguma
coisa, tem sido feita uma revolução
em termos de incentivo, mas não
podemos perder esse bonde, pre-
cisamos avançar muito mais. Nos
Estados Unidos, mais de 60% das
exportações são realizadas por em-
presas com menos de 14 funcioná-
rios. No Brasil, esse número é irri-
sório. A microempresa e a peque-
na empresa precisam ter um apoio
efetivo deste país, porque nelas
estão centrados 70% da capacidade
produtiva desta nação. É uma coisa
muito importante. E, fazendo uma
política mais forte nesse sentido,
com certeza estaremos atenuando
questões vinculadas ao salário mí-
nimo.

Outro exemplo da falta de eco
da sociedade brasileira é a questão
do teto duplo, teto triplo e por aí
afora. Isso é um roubo que está sen-
do feito à sociedade brasileira. Essa
questão está sendo resolvida entre
os três poderes, está sendo tratada
numa briga vergonhosa, mas o ceme
é se a sociedade aceita pagar essa
conta. Ela está querendo pagar essa
conta? Não dá para se ter uma soci-
edade estruturada sob essa ótica em
que os três poderes resolvem, pas-
sam o recibo, e que se dane o resto
da Nação. Não é por aí. Isso tam-
bém agrava as distâncias sociais.
Não dá para falar em salário míni-
mo de US$ 100 e fazer esse tipo de
acerto em termos de teto salarial.

Repensar o Estado é trazer para
nós, cidadãos, o nosso valor de ci-
dadania; é exigir do Estado aquilo
que queremos. Na última década
exigiu-se muito do cidadão, tirou-
se muito dele numa visão de futu-
ro. O Plano Real foi um grande su-
cesso numa visão de futuro. Em fun-
ção disso, tirou-se muito do setor
produtivo, mas é hora de o Estado
fazer o seu dever de casa. E a so-
ciedade tem que cobrar isso dele.
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Temos várias outras formas de re-
ver isso. Temos exemplos de onde
aproveitar, de onde buscar recursos
que estão saindo desta nação. O lu-
cro do setor financeiro foi mais alto
do que dos outros anos todos. Ele
esteve na faixa de 19% a 25% so-
bre o patrimônio líquido, quando no
mercado internacional, se chegasse
a 10%, podia-se pôr a mão para o
céu. Só a maxidesvalorização pa-
gou 60% dessa conta. Isso é dinhei-
ro do Banco Central. É dinheiro nos-
so que foi para o setor financeiro.
Temos patrocinado projetos vincu-
lados às montadoras. Não vou ne-
gar o valor das montadoras. São três
grandes setores produtivos que de-
ram o crescimento dos grandes pa-
íses desenvolvidos industrialmente:
o setor automotivo, o de papel e o
de celulose e o de petroquímica.
Então, o fator multiplicador do se-
tor automotivo é fundamental.

Participo da Federação das In-
dústrias e das negociações do SNI,

e toda vez que temos de fazer uma
pesquisa, há um setor que não in-
forma nada em termos de investi-
mentos, de geração de emprego, de
aporte tecnológico e de investimen-
tos na área social. É ü setor das
montadoras. Elas nunca fornecem
aquilo que pactuam e dizem que
estão fazendo, na prática. Quando
pedimos a relação do que fizeram,
nos últimos três anos, de investi-
mento, eles não fornecem. Todos
os setores fornecem essa relação.
No entanto, há aí R$ 800 milhões
para a Bahia e não sei quantos mi-
lhões para outra região. Coloquem
isso em uma microempresa, ou me-
lhorem o salário mínimo. Para que
colocar em montadora? Por que te-
mos de financiar uma Ford e uma
GM? Eu defendo a Ford e a GM,
mas não as defendo dessa forma.
Sou um cidadão brasileiro e tenho
um filho.

Temos de cuidar da nossa na-
ção. Para isso, temos de repensar

essa ótica. Podemos fazer mui
em relação à universidade,
integração e ao intercâmbio, f
indo mais a sociedade nessa re
ção de universidades, hospitais
prefeituras, principalmente. Deve
mos fluir mais nesse campo,
entidades privadas, no setor pr
dutivo e nas entidades de das
bem representadas, porque e
tem entidades que depõem co
tra o princípio da representativida
social. Não podemos permitir is
Portanto, o nível de escolaridade
de alimentação é fator fundamen
para levantarmos esses canais e
nhas sociais que darão sustento
uma pressão no Estado, para qix
repense sobre isso e exerça o
pel que está faltando para corrigir
mos essas distorções e termos
nossos 500 anos muito melhores.
fato, o dever de casa do Estado
premente. Nós, cidadãos, temos
pegar essa realidade em noss
mãos.

....	....	...
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Memória coletiva e
sonho de futuro
Se OS movimentos sociais, as pessoas, os homens e as mulheres não conseguirem
construir uma memória coletiva dos diversos períodos históricos e se não conseguirem
recuperar lutas, movimentos e experiências, não poderemos ter um sonho de futuro

Rafael Freire
Diretor Executivo da Central

U nica dos Trabalhadores - CUT

ara trabalharmos com o
tema Brasil 2000 - Rea-
lidade e Perspectivas,
temos de fazer uma op-
ção da natureza do de-

bate, tentando representar ou apre-
sentar um pouco a visão de um se-
tor da sociedade que está organiza-
do em sindicatos, em uma central
sindical. Portanto, não pretendo, de
imediato, obter um consenso, mas
expor uma visão.

Temos de tentar construir o que
cada um acredita que será melhor
para o País. Sendo assim, gostaria de
citar uma frase de um estudioso que
mora na França que se chama Michel
Levi. Ele fala, com relação aos movi-
mentos sociais, às suas perspectivas
de organização, às suas demandas e
tarefas, frente à realidade pública que
está imposta não apenas no Brasil,
mas também no mundo, algo que te-
mos de valorizar aqui. É o seguinte:
"Sem uma memória coletiva, não se
pode ter um sonho de futuro". Se os
movimentos sociais, as pessoas, os
homens e as mulheres não consegui-
rem construir uma memória coletiva
dos diversos períodos históricos e se
não conseguirem recuperar lutas,

movimentos e experiências, não po-
deremos ter um sonho de futuro.

Assim, vamos nos render a pro-
pagandas oficiais que falam, por
exemplo, que a história acabou, que
o que está acontecendo aqui no Bra-
sil e no mundo é inevitável e que
não podemos ir contra essa lógica,
ou seja, não podemos ir contra, por
exemplo, a lógica da organização da
economia do País.

Recuperar essa memória coletiva
possibilita-nos apropriar de experi-
ências importantes que obtivemos ao
longo desses 500 anos. Sobretudo
essa memória coletiva dos 500 anos
põe abaixo um ditado, que é um sen-
so comum na sociedade brasileira,
que fala que o povo brasileiro é pa-
cífico, e que a tradução desta palavra
pacífico, na realidade, é acomodado.

Se olharmos as histórias e lutas
deste país, no passado e hoje, ve-
remos que não há, na realidade, um
povo acomodado, mas sim um povo
que tenta se organizar e lutar, con-
trapondo-se à ordem dominante,
tentando construir o seu espaço pre-
sente na sociedade brasileira, com
fortes conflitos. Não podemos nos
esquecer, por exemplo, de que, na
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tentativa de construir uma outra vi-
são de sociedade, ocorreram assas-
sinatos de trabalhadores rurais. Para
esses massacres, não há punição.
Trabalhadores são mortos quando se
organizam para reivindicar melho-
res condições de trabalho, de salá-
rio e de vida.

A recuperação dessa memória
permite-nos trabalhar uma outra
postura no País, ou seja, uma outra
organização e um outro debate, em
que não haja desqualificação nem a
repressão daqueles que pensam di-
ferente da oficialidade, e permite-
nos a recuperação de experiências
e a construção de projetos alternati-
vos que temos hoje. Várias experi-
ências não são apropriadas pelos
movimentos em uma contraposição
à ordem econômica e política
estabelecida neste país.

Estou falando isso porque pre-
tendemos mudar a realidade do Bra-
sil. Não gostamos e não estamos
aceitando esses níveis de desem-
prego. Não queremos, não aceita-
mos e lutamos contra a falta de lu-
gar para morar para milhares de
pessoas que se encontram nas ruas,
na cidade de São Paulo e em outras
grandes cidades deste país. Gosta-
ríamos de mudar a ordem econômi-
ca do Brasil, que é perversa e ex-
clui. A recuperação dessa memória
coletiva permite-nos contar e fazer
uma outra história.

Qual a história da organização
do movimento de mulheres e de
movimentos feministas nas dispu-
tas que existiam no País? Qual a his-
tória que é contada sobre as diver-
sas pessoas que lutaram pela terra
neste país? E a história dos que lu-
taram pela terra antes do Movimen-
to dos Sem-Terra? Quem de nós
conhece a história das Ligas Cam-
ponesas, que possibilitou os movi-
mentos dos sem-terra bastante for-
tes? Qual a história do Sindicato do
Garrancho, no Rio Grande do Nor-
te, onde organizavam a produção
em defesa dos trabalhadores, que

chegaram a pegar em armas? Qual
a história da organização dos ne-
gros, não de maneira festiva? Em
muitos debates, o Zumbi virou uma
pessoa que não gerava conflitos e
que era um grande herói. Esse sen-

A memória
coletiva dos 500
anos põe abaixo
um ditado, que é

um senso comum
na sociedade
brasileira, que

fala que o povo
brasileiro é

pacífico, e que a
tradução desta
palavra pacífico,
na realidade, é

acomodado

so comum não recupera a luta dos
negros naquela época.

A recuperação dessa memória
coletiva permite-nos disputar uma
outra sociedade, em um patamar
diferente do atual. Temos uma pro-
paganda e uma ideologia muito for-
te no País e no mundo, que se de-
nomina neoliberalismo e que pre-
ga, acima de tudo, a individualida-
de, questionando fortemente os
movimentos organizados e as res-
postas coletivas da população aos
seus problemas. A recuperação des-
sa memória permite-nos trabalhar em
outro patamar e possibilita-nos di-
zer que as perspectivas do Brasil,
com todas as potencialidades e di-

ficuldades, estão em disputa, 

POI
que há pensamentos e projetosçj
ferentes. Esse nível de desempr
go, com o Estado falido e com
pobreza que reina neste país, -
foi causado pelo sobrenatural,
sim por uma opção política des
500 anos, em que uma elite do
nante se alimentou da maioria -
população, e não houve distrib
ção de renda.

O Brasil é um dos países q
tem a pior distribuição de renda.
grandes setores do empresaria
brasileiro carregam essa tradiçã
Podemos debater isso na relação q
temos com o Estado. Há diferen
muito grandes de projetos. P
exemplo, por que o Brasil entra
cenário internacional com inser *
passiva, já que tem uma econo
que pode ser considerada razoáv
Por que, no ano 2000, o F
monitora a economia brasileira? P
que, no ano 2000, temos uma e
dominante que não enxerga ou
atende as necessidades da popu
ção? Há realidades muito difer
tes. Há a realidade da estabilida
monetária, e há a realidade das ru
do desemprego e da falta de pe
pectiva. A maioria é jovem. Qual
perspectiva que têm de empre
quando terminarem a faculdade
a escola secundária? Chegou o fflO

mento de, nessa recuperação
memória coletiva, dizer que ch
desse papo de que temos de c
cer para, depois, dividirmos o b

Quando era menino escut
isso. Já estou de cabelos branc
ainda me pedem tempo para at
der às nossas necessidades. ch
dessa discussão. Concordo co
idéia de pensar o Brasil estrat
camente e a longo prazo. Mas
sar a longo prazo e com obje0
político é fazer agora. É fazer a of
ção política muito clara e de e1
riências em que se trabalha direø
mente a participação popular, c00
por exemplo, o orçame
participativo em governos demo
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tjCOS e populares, nos quais a soci-
dade determina para onde deve ir

o dinheiro que é arrecadado atra-
vés dos impostos. Ou outra opção,
que é da estabilidade monetária.
Para isso, temos que ter gastos so-
ciais. Temos que frear a produção,
porque tudo pode gerar inflação.
Temos que pagar a dívida externa,
u seja, são opções políticas muito

diferentes . A disputa das perspecti-
vas no País deve ser apropriada pela
maioria da população. Isso não cai
do céu.

Não dá para cada geração
reinventar o movimento, ou seja,
começar do zero. Assim, não se che-
ga a lugar algum. Temos Estados
falidos no Brasil? Temos. Se estuda-
mos a história do País com olhar
crítico, veremos que temos forma-
ção social brasileira em que as eli-
tes prevaleceram em detrimento da
exclusão da maioria da população,
em que no Estado o processo de
corrupção se espraiou, como dizem
os gaúchos, pelos diversos níveis.
Temos um Estado em que sua re-

presentação no governo federal, no
Judiciário e mesmo na Câmara Fe-
deral atende a interesses muito es-
pecíficos de quem está sustentando
a presença nesses governos.

Há setores do empresariado mui-
to importantes que reclamam do
Estado. Mas, no primeiro momento
de competir no mercado, vão ao
Estado pedir socorro. Temos um
Estado falido porque, ao invés de
investir num Estado chamado soci-
al, o Estado vai socorrer bancos e
empresas, mas não para gerar em-
pregos. O BNDES financia projetos
de empresas que não geram em-
pregos. Não é requisito para obten-
ção de empréstimo o aumento de
emprego. Não há política de inves-
timento real nas pequenas e médi-
as empresas.

No Brasil, com esse Estado fali-
do que temos, a opção fica muito
clara. Na não-distribuição de renda
e nos problemas que são colocados
para o País, nós não aceitamos ser
tachados como culpados desses pro-
blemas que temos. Não é a classe

trabalhadora ou a maioria da popu-
lação que é culpada. Culpadas são
as elites dominantes, que durante
muito tempo se aproveitam de um
cenário político que levou o Brasil
às condições em que se encontra.
A maioria da população jovem não
tem perspectiva de futuro. Portan-
to, a disputa da perspectiva signifi-
ca a disputa pela vida. Ou seja, a
construção de uma utopia, cada um
de nós ter a tarefa real de chamar à
responsabilidade e unificar o máxi-
mo possível a maioria da popula-
ção, para fazer algo diferente do
que temos no Brasil.

No debate com os neoliberais,
fala-se de que tipo de Estado que-
remos. É o Estado mínimo? É o Es-
tado empresário? Ou é o Estado do
bem-estar social? Ora, no Estado que
temos hoje - e os neoliberais di-
zem que o Estado deve ser voltado
para as questões sociais -, como está
a educação pública no País? No so-
cial, quem tem dinheiro vai para a
escola que tem condição. Quem não
tem fica de fora. O Estado social
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	 nder à saúde é aque- des e reivindicações. Foram déca- pacto para a economia, deve
le em que quem não tem plano de das que permitiram que no ano 2000 dar, porque todo ano é essa
saúde está prejudicado. É um Esta- partíssemos para uma relação de ma ladainha, vai impactar a Pre'
do social que deveria tratar do sa- disputa em patamar diferente dos dência. O que vai impactar
neamento. Mas, se chove numa anteriores. Mas não é um cenário sonegação e o não-pagamento
grande capital brasileira, ela quase fácil.	 grandes empresas, ou seja, o
acaba. Esse é o Estado social que O cenário de perspectivas para nheiro do Estado que não é
se apregoa deva existir. Mas não os movimentos sociais no Brasil é passado à Previdência. Discutir
ocorre. São pessoas que têm a pos- extremamente difícil, porque vári- Previdência é fazer uma opç
sibilidade de mudar essa situação e as gerações dos que hoje estão nos clara de perspectivas diferent(
abrir outro diálogo com os poderes movimentos sociais foram criadas, É discutir a Previdência em que
constituídos.	 entre aspas, com outro tipo de cul- indivíduo responda pelo seu f

Trabalhar as necessidades soci- tura. Tínhamos um modelo de de- turo, ou discuti-Ia numa condiç'
ais do País em políticas compensa- senvolvimento no País diferente do em que a coletividade responc
tórias, ao invés de chamar o Estado de hoje. Temos a possibilidade de de maneira solidária, às demand
à sua responsabilidade, é brincadei- construir alternativas para o que está que temos de seguridade social
ra. No caso, não teremos boas pers- colocado no Brasil, mas isso traz um mesmo de Previdência no País.
pectivas de futuro. Portanto, preci- desafio enorme. Qual é o desafio? Portanto, diante dos nossos olh
samos pensar o Brasil no ano 2000 Responder às questões imediatas e no ano 2000, temos opções a s

- e não é um pi is que nasce agora, que estão colocadas para a maioria rem feitas. Essas opções requere
mas que traz todas as mazelas, to- da população brasileira. E pensar ações para executá-las. Acredii
das as potencialidades construídas um tipo de desenvolvimento dife- que, com o debate, podemos cor
em décadas anteriores,	 rente do que está aí.	 truir uma visão crítica em relação

A década de 80 foi importantís- Qual alternativa de desenvol- nossa história e possibilidades
sima para os movimentos sociais. vimento temos ao neoliberalismo? mudanças mais efetivas. Mas tem
Houve a construção de fortes mo- Qual o projeto econômico sério que partir de um ponto muito da
vimentos, como a Central Única dos de distribuição de renda no País? que é a necessidade de uma
Trabalhadores. Alguns movimentos Quais os caminhos para isso? Fa- mória coletiva, a necessidade
sociais puderam expressar de for- zer um debate sobre o salário mí- uma opção política que dispute
ma muito clara as suas necessida- nimo de US$ 100, que traz im- País para valer.

*	.

*
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