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Desejo manifestar-lhes, antes de iniciar a
exposição sobre o tema deste painel, a satisfa-
ção com que recebi o convite da SEMG - SOCIEDADE
DOS ECONOMISTAS DE MINAS GERAIS, através do seu
presidente, Economista Mauro Santos Ferreira, e
das entidades que apóiam o SEMINÁRIO BRASIL'90.

Satisfação, primeira, de desfrutar do conví-
vio com uma categoria que tem dado importantes
contribuições ^ sociedade brasileira, no que se
refere à crítica, discussão e apresentação de
propostas para a transformaçao da nossa realida-
de econÔmica e também social. Satisfação, igual,
de estar ao lado do caro Ronaldo Costa Couto, tão

economista quanto humanista, com sua rica e múl-
tipla experiência no Poder Executivo. E satisfa-
ção ainda de partilhar este painel com o prof.
Miguel Reale Júnior, de uma nova e brilhante ge-
ração de juristas, que exercita a cidadania como
direito e como dever, e aqui nos dará a perspec-
tiva do Poder Judiciário.

Assinalo outra satisfação, que tem origem na
história da SEMG. É a de constatar que esta ins-
tituição segue a trajetória de Admardo Terra, de
Maria Carmen, de Paulo Haddad, de Jafete Abraão,
que continuam na trincheira do bom combate, e do
saudoso Fernando Reis, com quem eventuais diver
gências na prática política jamais disputaram o
lugar do respeito ao talento, à sua viva inteli-



gência e à lúcida visão do futuro. Surge agora,

ao lado da atual geração de economistas, uma no-

víssima geração, também ávida por mudanças e por

novos diagnósticos de nossa desafiadora realida-

de.

Fiel à sua vocação pioneira, a SEMG promove

um seminário que, longe de propor exercícios de

futurologia, um viés da tradição acadêmica, nos

convoca para, digamos assim, realizar um exercí-

cio de presentologia, pois nada mais presente e

evidente em nosso País que a crise do Estado e

a questão da governabilidade.

Em meu nome e em nome do Poder Legislativo de

Minas Gerais, que represento, transmito ao presi

dente Mauro Ferreira, aos seus companheiros	de

diretoria, e a cada uma das instituições que

apóiam este Seminário, os cumprimentos pela ini-

ciativa do BRASIL 90, que hoje t(-m início.

Registro, ainda, que este —vento reforça os

vínculos entre a Política e a Economia, ativida-

des e ciências tão próximas e afins que não pode

mos afirmar se a Economia pert p nce à Política ou

se a Política integra a Economia. De qualquer mo

do, são inseparáveis, apesar das tentativas- bas

tante numerosas - para separá-las. Essas tentati

vas, por trás da fachada de racionalidade técni-

ca, não podiam esconder o pensamento autoritário,

cuja característica dominante é a de se preten-



der dono de verdades absolutas. Penso que a for

mulação deste Seminário, com seu temário e suas

propostas, se insere no espaç o democrático que,

afinal, começamos a ocupar em nosso País.

Em 30 minutos de palestra devemos expor idéias

sob forma esquemática, um desenho de traços rápi

dos abordando o tema que nos ocupa - A CRISE DO

ESTADO E A QUESTÃO DA GOVERNABILIDADE - A RELA-

ÇAO ENTRE OS TRES PODERES. A idéia essencial é

a de que estamos começando a construir um Estado

Constitucional Democrático. Isto demonstra, num

primeiro momento, que a crise do Estado, nesta

conjuntura, aponta para o esgotamento de um ci~

clo, fundado na ordem autoritária, e o início de

outro, de gênese aberta, plural e democrática.

Nesta construção, um marco fundamental é a

Carta Magna de 88. Apesar dos pesares, temos um

bom texto constitucional, cujas falhas e erros

não são superiores aos avanços que nos propicia.

Registram-se, efetivamente, extraordinários avan

ços na Constituição Federal, seguidos,dentro dos

limites e esferas de atuação do Estado-Membro,pe

la Constituição do Estado de Minas Gerais.

0 problema a vencer - político e até sócio-

cultural - é que a Constituição e as leis brasi-

leiras têm sido o que se chama de "folha de pa-

pel". A folha de papel não muda o Brasil, mas po

de oferecer à cidadania os instrumentos necessá-



rios à mudança. Esta é uma questão que retomare-

mos adiante.

Do ponto de vista do Legislativo,	podemos

afirmar que, em decorrência da restauração das

prerrogativas, abre-se a perspectiva de criação

de um Poder realmente novo. 0 desafio maior, nes

sã criação, consiste no fato de o Legislativo ha

ver passado por um longo período de excepcionali

dade, em que se ignorou sua magnitude e signifi-

cação. Trata-se, agora, de recuperá-las sem re-

ceio, sem temor, sem medo.

Em grande plano, o sistema constitucional

projeta a instituição, no Brasil, de um condomí-

nio de poderes. Assim, o Poder Legislativo reto-

ma atribuições inerentes à sua função fiscaliza-

dora e controladora do poder estatal, afirma-se

como mediador na demandas sociais, acolhe a ini-

ciativa popular das leis.

0 Poder Executivo, que comumente se desig-

na, em sentido estrito, pela denominação de go~

verno, mantém o perfil de "motor do Estado con-

temporâneo", ainda que o chefe de Estado tenha

perdido graus relativos de um poder que sempre

configurou, no Brasil, um presid(-, ncialismo de ín

dole bonapartista e imperial.

0 Poder Judiciário é grandemente reforçado,

com autonomia e funções de natureza legislativa

que não encontram paralelo em textos constitucio

nais anteriores.



Esta nova relação entre os Poderes pode pro
vocar momentos de desajuste , que são até natu-
rais. Gera resistências no aparelho burocrático
do Estado, especialmente no Executivo, pois quo-
tas de poder não se distribuem apenas pela inten
ção da norma constitucional, mas pela consolida-
ção de uma nova prática política.

0 essencial, porém, é o compromisso de to-
da a sociedade brasileira de viabilizar um Esta-
do d(-,mocrático e uma sociedade democrática. As-
sim, ni ,m as ambi9^idades - como, por exemplo, a
d(, t^_, r a Constituiçao um espírito parlam(-ntaris-
ta convívendo com uma alma presidenci,^1i.-;ta,	e

presidencialista de fato - n(,m outras dúvidas de
vem dar margem a se colocar em discussão a viabi
lidade do processo democrático.

Haverá, como estí havendo, a elaboração de
legislação ordinária para conferir aplicabilída-
de ^s normas constitucionais. Haverá, certamen-
te, emendas constitucionais que criarão instru-
mentos para ass( ,qurar a governabilidade. E é
uma Constituição aberta, a ser submetida a "r(-fe
rendum" plebiscitário para a viabilização pr^íti~
ca dos interesses públicos.

0 que não pode acontecer - e isso depende
da vontade política (Ia sociedade - é- a ren^ncia
c^s leis, ou seja, a crÔnica tentação brasileira
de substituir o gov(-rno das leis pelo qoverno
dos homens. Esta tem sido, a meu ver, a questão



central da governabilidade em nosso País. A org,^
nização política da sociedade, tão incentivada
no recente pleito presidencial, deve avançar pa
ra exigir do Estado a execução da lei.

É claro que a recuperação de prerrogativas pelo Po-
der Legislativo repercute no Executivo;,não se subtrai de
todo a competência de legislar, pois ainda se lhe reser-
va a lei delegada e a medida provisória. Ainda asim, re
torna-se o caminho tradicional da tripartição dos pode
res, ou seja, o Poder Executivo fica absorvido, predomi
nantemente, na execução da lei.

Dentro deste arcabouço constitucional, de
condomínio dos poderes, pretendo avançar a nossa
reflexão para o ponto central do debate, envol-
vendo a crise do Estado e a questão da gov(2rnabi
lidade.

Falo como "homo politicus", impositivamente
vinculado à prática política, desde o início da
minha carreira parlamentar na década de 70, com
o desafio de liderar, sob	o cutelo do AI-5,
a banca da oposição - o então MDB -	na Assem-
bléia Legislativa. Com essa vivência,	constato
que as nossas crises são muitas - elas não serão
agravadas ou minoradas pela nova relação entre
os Poderes, pois deitam raízes, como vocês sa-
bem, em fatores estruturais de longo curso.

Partindo da crise do Estado, que pode ser
uma crise fiscal, administrativa, de legitimida-
de - e certamente o Estado brasileiro revela uma



evidente crise de racionalidade - e passando pe
la crise econÔmica, com surto inflacionário que
sugere síndromesde ruptura, chegamos à crise mo-
ral, na medida em que o "país do jeitinho" pas-
sou a ser, em níveis insuportáveis, o "país do
leva-vantagem" e, mais radicalmente, o "reino de
Avilan", a terra do "vale-tudo".

Daí ter avaliado, caro Mauro, a responsabi-
lidade de enfrentar este qualificado fórum de de
bates, porque também eu, como cidadão brasilei-
ro, convivo com as perplexidades do momento. Ele
se caracteriza, de um lado, pelo excesso de
diagnósticos e, de outro, pelas brutais divergên
cias quanto à terapia da crise. Uma	crise que,
desta vez, parece nos atolar até o pescoço ...

Mas nossa geração tem aprendido a conviver
com traumáticos acidentes de percurso no caminho
institucional, e a enfrentá-los, semperder, toda
via, a visão fundamental do processo brasileiro
-que<^a necessidade de inventar futuros, e não
propriamente de planejá-los. Vivemos mais em fun
ção de encontrar novamente o fio da meada, entre
cenários de crise.

Assim, meditando sobre o tema deste painel,
deparei com uma questão que considero essencial,
principalmente num País de memória hist6rica mui
to curta. A questão é a seguinte: o que falta ao
Brasil para alcançar um equilíbrio	estável em



seu desenvolvimento? Desenvolvimento, neste ca~

so, significando legitimação das estruturas polí

ticas, racionalidade estatal, eficácia do siste-

ma económico, continuidade do sistema sócio-cul-

tural.

Desta questão, decorre pergunta conseqüen-

te: por que os fantasmas da não-governabilidade,

do golpe de Estado, acompanham com persistência

a trajetória já centenária da República?

Antes da prospecção, busquemos, pois, uma

breve visão retrospectiva.

Em 1891, com a República nascente, o Mare-

chal-Presidente Deodoro da Fonseca lançava mani-

festo à Nação, pretendendo justificar o fechamen

to do Congresso Nacional por razões de Estado.

Apesar de frustrado no golpe e tendo renunciado

em seguida, as razões de Estado invocadas por

Deodoro não contêm muitas novidades, 100 anos de

pois. Elas são: ação de grupos radicais - chama-

dos de "elementos corrosivos" - que ameaçavam a

estabilidade do regime;	carestia da vida que

ameaçava a população com a fome e a miséria;

necessidade de medidas drásticas	e excepcionais

para conjurar a crise.

Incorporadas pequenas variações, com esse

discurso fez-se a Revolução de 30 e deu-se o gol

pe do Estado Novo em 37. A nossa geração ouviria

pronunciamentos muito parecidos	em abril de

1964.
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A questão da ineficiência administrativa es
tatal - e mesmo a expressão que entrou de no-
vo em moda, o famigerado nepatismo na adminstra-
ção pública - são temas dos vários manifestos te
nentistas da década de 20. Com razão, disse al~
guém que só falta ao Brasil levantar-se do berço
esplêndido para deitar-se, rápido, num divã de
analista a fim de fazer a psicanálise dos seus
crÔnicos problemas não resolvidos ...

Evidentemente, nossas crises mudam de con-
teúdo e circunstâncias. Todavia, a recorrência
com que se apresentam denunciam a existência de
fatores em sua gênese que não têm se alterado de
modo significativo neste século, que chega ^ sua
última década.

Julguei oportuno, portanto, estabelecer o re
gistro sumário das crises de governabilidade que
temos enfrentado e tentar obter uma s^ntese de
suas origens. Parece-me que a não-governabilida-
de no Brasil atende pelo nome de "Belíndia", es-
ta expressão dramática e irónica cunhada pelo
nosso conterrâneo Edmar Bacha.

A "Bel^ndia" traduz, a meu ver, todas as
crises que atravessamos, seja na gestão estatal,
na ordem econÔmica, no comportamento ético e mo-
ral, até desembocar, inexoravelmente, na questão
social. A nossa questão social enfrenta o con~
fronto da ilha da prosperidade de padrões belgas
- onde até o automóvel,	de bem de uso, passa a



objeto de especulação - com o imenso continente

indiano das massas despossuídas,alienadas e igno

radas pelo sistema concentrador, exportador, e

que conserva traços fortemente coloniais.

Mencionei o automóvel como símbolo deste mo

delo irracional da ordem econÔmica - e acrescen-

to: um automóvel onde o insumo-aço da indústria

siderúrgica, patrocinada pelo Estado, participa no

preço final do veículo com um percentual infe-

rior a 2%, enquanto a mesma relação é de 12% nos

Estados Unidos e de 18% no Japão. No caso, nem

precisamos ser economistas para entender o drama

deste nosso pobre país rico...

Dentro deste modelo perverso, eu pergunta-

ria aos Senhores, inclusive aos empresários com-

prometidos com a função social da livre iniciati

va: cabe, neste contexto, abrir os sinais para

o trem de luxo do laissez-faire no Brasil? Ape-

nas para reproduzir oligopólios, quando não mono

pólios, como o cartel do dinheiro que hoje suga

a produção nacional?

Levanto esta questão neste painel, porque

está em voga hoje, sob o pretexto dos vícios e

erros do Estado cartorial que aqui se construiu,

uma "onda" difusa que propõe a abertura geral e

irrestrita da economia, como se esta abertura

não tivesse sido a clássica política adotada pe-

lo capitalismo tupiniquim - e que seconverteu num

mercado cativo de 10% da população, daqueles que



habitam a Bélgica tropical.
Quando discutimos, portanto, a crise do Es

tado, é importante não perder- a perspectiva de
que essa crise advém, em termos drásticos, do es
trangulamento externo, de uma dívida da qual,
apenas em cinco anos, de 83 a 87, pagamos 56 bi-
lhões de dólares em serviços, sem amortização do
principal. Exatamente a partir de 1983, quando
se divisava o esgotamento do ciclo militar e se
prenunciava a necessária convocação de uma Assem
bléia Constituinte, secou definitivamente a tor-
neira dos financiamentos externos -	e não por
coincidência. Sabemos todos que o capitalista
não realiza investimentos para ganhar medalhas
ou receber votos de louvor ou d(- utilidado públi
ca ...

Assim, a partir também de 83, o Estado, de-
pendente desses financiamentos, entrou em queda
livre, expondo, aí sim, uma tremenda crise fis-
cal, ^essa relação elementar entre entradas	e
saídas, numa elementar conta de somar e	dimi-
nuir.

A partir daí também tornou-se mais crucial
a questão da governabilidade, ou o risco da não-
governabilidade, transformada em angústia insti~
tucional. E a "Belíndia" é o retrato falado, em
termos sociais, dessa angústia que perpassa as
instituições brasileiras, em agonia falimentar.

Nesta nova relação que se estabelece entre



os Poderes, nesse quadro que beirou a anomia, co

mo trabalhar para ampliar os graus de governabi-

lidade e mitigar a crise do Estado?

Voltamos, então, ao ponto central de nossa

discussão.

No meu entendimento, como a "Belíndia" é o

nó górdio da nossa governabilidade, temos que su

perar duas crises latentes na sociedade brasílei

rã, para víabilizar um equilíbrio, aindi que ins

tável, de nosso organismo social.

A primeira crise é a da participação políti

ca. Participação política que não significa ape-

nas o ato do voto. Ela se traduz, também, pela

militância num partido político, pela participa-

ção em maniEestações, pela discussão dos aconte-

cimentos políticos, pela presença em comícios e

reuniões partidárias, pelo apoio a determinado

candidato na campanha eleitoral,	pela pressão

exercida sobre um dirigent(- púbI ico,	difu-

são de informações políticas, e assim por diant(-.

Existe hoje, no Brasil, um elevado grau de

demanda reprimida dc, participação política. Um
trabalho do prof. Wanderloy Guilherme dos Santos

aponta para a questão da governabilidade atra-

vés, exatamente, do desenvolvimento econômico e

da participação política.

0 processo de desenvolvimento, nos últimos

50 anos, produziu transformações P- conõmicas que

alteraram profundamente o perfil da	sociedade



brasileira em termos de assentamento populacio-
nal, e mudaram drasticamente o perfil produtivo
do País.

Embora os Senhores conheçam esses dados, vã
le registrá-los aqui para fins de nossa discus~
são. Para uma população urbana, em 1940, de 31%,
chegamos, em 1990, a um percentual de 70%. 0 se-
tor primário que ostentava, em 1940, uma partici
pação de 40% na produção nacional, chega a 1990
com uma participação estimada em 25%. No mesmo
período, o setor secundário elevava sua partici-
pação de 10 para 30%, e o terciário, em igual pe
r^odo, dobrava sua participação de 20 para 40%.

Voc(^s sabem interpretar esses números ou es
tatísticas. Em essência, houve uma marcha acele-
rada em direçào à industrialização e à urbaniza-
ção, causando um impacto que colegas dos Senho-
res, economistas, já avaliaram como semelhante
ao que se verificou na Inglaterra, com a Revolu-
ção Industrial.

A magnitude dessc^ processo, apesar da es-
tagnação registrada nos anos 80, motivou mudan-
ças profundas nos critérios e instrumentos que
hão de assegurar a governabilidade do Brasil nos
anos 90 e no próximo século.

Como vimos, um fenõnemo dessa grandeza ~ de
transformação econÔmica veloz e urbanização ga-
lopante - produz uma elevada demanda reprimida
de participação política. E também gera, em sua



efetivação, acumulação e concentração de renda e
capital, ao mesmo tempo que impõe o esvaziamento
dos partidos e o amordaçamento d3s estru--uras po
líticas e sindicais.

A ponta do "iceberg", que agora vemos - e
que põe a governabilidade em discussão - emerge
desse fenÔnemo.

A meu ver, o primeiro pilar de sustentação
da governabilidade reside, portanto, na partici
pação política, que situo, nuclearmente, na revi
talização e dinamização do Legislativo e no es-
tabelecimento de novas formas de participação.Lo
calizo o Legislativo como cenário privilegiado
de expansão da participação política, por razões
objetivas. l^ o Legislativo, por destinação, uma
instituição pluralista, representando, nos con~
flitos, os confrontos que ocorrem dentro da pró-
pria sociedade. Uma de suas funções-síntese é,
exatamente, a de mediar as demandas sociais e de
encaminhá-las pela negociaçao política - com ex-
tração de consensos. Na verdade, os chamados
acordos, pactos ou entendimentos que são propos-
tos para evitar a nào-governabilidade dev(^,m pas-
sar, necessariament^-, pela Instituição	1 f^'9 i s l a -

tiva, revigorada, r(-formulada e fortalecida, pa-
ra se tornar objeto focal do processo político.

0 segundo pilar de superaçao &i "Belíndia"
reside na resolução da crise da distr ibuigão. Es
ta crise impõe a utilização dos poderes governa-



mentais para operar a transfer^-ncia de riqueza
entre os cidadãos e distribuir, de modo mais e-
quitativo,bens, serviços e oportunidades. n pre-
ciso estabelecer a ponte entre a civilização do
consumo, sofisticada e restrita à taxa de 10% da
população, e as imensas camadas deserdadas, que
formam 70% da população, que vagueiam entre o a~
nalfabetismo, o subemprego, e a favela - e que
podem, por imposição do estÔmago, engolir a dis-
traída Bélgica dos trópicos. E aí - pergunto -
para quê governabilidade? ...

Essas crises representam desafios para qual
quer país do mundo. 0 que está acontecendo no
Brasil já aconteceu ou está acontecendo em ou-
tros lugares. Foi enfrentando esses desafios que
os sistemas políticos ocidentais se modernizaram.

Em síntese, portanto, entendo que os hori-
zontes de governabilidade no Brasil apontam, ain
da, para a crise de participação, já desbloquea-
da no nível do ato eleitoral, mas que tem um lon
go caminho a percorrer na formação cons(,-i( , nt p da
cidadania.

A seu lado, a crise da distribuição,	que
considero a "caixa-preta" que o Brasil	precisa
desvendar para encontrar, em definitivo, a sua
identidade como Nação - e não como um difuso	e
distorcido aglomerado populacional. A	partir
daí, poderemos almejar níveis compatíveis	de
equilíbrio estável no processo político, na or~



dem econÔmica e no sistema social. É neste campo

de provas que a nova relação entre os Três Pode-

res será testada de fato, e aprovada ou não, me-

diante a intervenção, que considero irreversí-

vel, das forças sociais.

Muito obrigado!




